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 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

ة  فيــــه شــــتات كــــالم العالمــــُ مجعــــت،اجلــــامع ألحكــــام القبــــور كتــــاب افهــــذ
ُاخلاص هبـذا املوضـوع مـن مجيـع مـا وقفـت عليـه  حممد نارص الدين األلباين

مــــن تراثــــه املطبــــوع واملــــسموع، مـــــع ترتيــــب مــــسائله وتبويبهــــا ليــــسهل عـــــىل 
 .القارئ الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها

َّ وقـــد ضـــممت هـــذا الكتـــاب إىل عمـــيل املوســـوعي الـــذي مـــن اهللا بـــه عـــيل  َّ ُ ْ َ َ
ً، لكـن رأيـت نـرشه مفـردا ليـسهل تناولـه ة األلباين قـسم العقيـدةموسوعة العالم ُ

للبـــــــاحثني وطـــــــالب العلـــــــم املعتنـــــــني هبـــــــذا املوضـــــــوع اخلطـــــــري عـــــــىل وجـــــــه 
 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد

 وكتب
 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د

 يف صنعاء اليمن
 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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مرضـه الــذي  يف صقـال رســول اهللا :  عـن عائــشة ريض اهللا عنهـا قالــت-١

:  قالـت» والنـصارى اختـذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد لعن اهللا اليهود«: مل يقم منه
َفلوال ذاك أبرز ِ ُ. غري أنه خيش أن يتخذ مسجدا،قربه ً«. 

ــــشة هــــذا مــــا روي عــــن أبيهــــا ريض اهللا عــــنهام فــــأخرج ابــــن  ومثــــل قــــول عائ
 : زنجويه عن عمر موىل غفرة قال
                                                

  »فتح الباري « يف أي كشف قربه ص ومل يتخذ عليه احلائل، واملراد الدفن خارج بيته، كذا) ١(
بيتـه،  يف  أجله دفنـوا النبـي صّ قول عائشة هذا، يدل داللة واضحة عىل السبب الذي من:فائدة

ًأال وهو سد الطريق عىل من عسى أن يبني عليه مسجدا، فال جيوز واحلالة هـذه أن يتخـذ ذلـك 
املقــابر،  يف البيــت يؤيــد ذلــك أنــه خــالف األصــل ألن الــسنة الــدفن يف دفــن غــريه ص يف حجــة

  :)٥٤٨ تفسري ١٨٨/١ق  (»الكواكب الدراري « يف وهلذا قال ابن عروة
 يف مــــن الــــدفن)  اإلمــــام أمحــــد:يعنــــي(مقــــابر املــــسلمني أعجــــب إىل أيب عبــــد اهللا  يف الــــدفنو«

البيـــوت، ألنـــه أقــــل رضرا عـــىل األحيـــاء مــــن ورثتـــه، وأشــــبه بمـــساكن اآلخـــرة وأكثــــر للـــدعاء لــــه 
 .الصحارى يف والرتحم عليه ومل يزل أصحابه والتابعون ومن بعدهم يقربون

 إنام فعـل ذلـك لـئال يتخـذ : قالت عائشة:قرب صاحبه معه؟ قلنابيته و يف  فالنبي ص قرب:فإن قيل
ًقـــربه مـــسجدا، وألن النبـــي ص كـــان يـــدفن أصـــحابه بـــالبقيع، وفعلـــه أوىل مـــن فعـــل غـــريه، وإنـــام 

 وصــيانة هلــم عــن ،»يــدفن األنبيــاء حيــث يموتــون « :أصــحابه رأوا ختصيــصه بــذلك، وألنــه روي
 ].منه.[»ًكثرة الطراق، ومتييزا له عن غريه

ــــــــة ) ٢/٧٦(ومــــــــسلم ) ٨/١١٤ و١٩٨ و٣/١٥٦(رواه البخــــــــاري ) ٢( ــــــــو عوان وأمحــــــــد ) ١/٣٩٩(وأب
 .عن عروة عنها) ٣/٤٨/٢(» مسنده »  يف والرساج) ٢٥٥ و١٢١ و٦/٨٠(

طبــــــــــع املكتــــــــــب ) ٤١٥ ص ١ج (» رشح الــــــــــسنة »  يف والبغــــــــــوي) ٢٥٢ و٦/١٤٦(وأمحــــــــــد 
 ].منه..[لشيخنيوسنده صحيح عىل رشط ا.اإلسالمي عن سعيد بن املسيب عنها
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 يف ندفنـه حيـث كـان يـصيل:  قـال قائـلصدفـن رسـول اهللا  يف  ملا ائتمـروا

 يف ندفنـه:  وقـال اآلخـرون،ًمعـاذ اهللا أن نجعلـه وثنـا يعبـد:  وقال أبو بكـر!مقامه
إنـا نكـره أن خيـرج قـرب :  قـال أبـو بكـر،البقيع حيث دفن إخوانه مـن املهـاجرين

 وحـــق اهللا ،ذ بـــه مـــن النـــاس مـــن هللا عليـــه حـــق فيعـــو، إىل البقيـــعصرســـول اهللا 
 وإن ،عنا حــق اهللاّ ضــي)أخرنــاه: األصــل( فــإن أخرجنــاه ،صفــوق حــق رســوله 

 قــال ؟فــام تــرى أنــت يــا أبــا بكــر:  قــالواصأخفرنــا قــرب رســول اهللا (!) أخفرنــاه 
 حيـــث قــــبض ًمـــا قــــبض اهللا نبيـــا قـــط إال دفــــن«:  يقــــولصســـمعت رســـول اهللا 

 ثــــم ،ً ثــــم خطــــوا حــــول الفــــراش خطــــا،فأنــــت واهللا ريض مقنــــع: قــــالوا» روحــــه 
احلفـر حيفـرون حيـث  يف  ووقـع القـوم،ّاحتمله عيل والعبـاس والفـضل وأهلـه

 .كان الفراش
 : صقال رسول اهللا :  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال-٢
َقاتل اهللاُ اليهود« ِ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛َ َ َ ْ َِ ِ ُ ُ«. 

                                                
 وهــو منقطــع مــن هــذا الوجــه؛ فــإن عمــر مــوىل غفــرة مــع ضــعفه مل يــدرك أيــام :قــال ابــن كثــري) ١(

 ].منه).[٢-٣/١٤٧/١(للسيوطي ) اجلامع الكبري( يف كذا.الصديق

 ٢/٢٨٤(وأمحــــــد ) ٢/٧١(، ومــــــسلم، وأبــــــو عوانــــــة، وأبــــــو داود )٢/٤٢٢(رواه البخــــــاري ) ٢(
 يف ، والـرساج، والـسهمي)٢٧٨/١ (»مـسنده« يف عىل، وأبو ي)٥١٨ و٤٥٣ و٣٩٦ و٣٦٦و
ومـسلم .عن سعيد بـن املـسيب عنـه) ١٤/٣٦٧/٢(، وابن عساكر )٣٤٩ (»تاريخ جرجان «

مــن ) ١/٤٠٦/١٥٨٩(» مــصنفه »  يف وأخرجــه عبــد الــرزاق.أيــضا عــن يزيــد بــن األصــم عنــه
 ].منه.[الوجه األول عنه، ولكنه أوقفه
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ــــاس-٤ و٣ ــــشة وابــــن عب  ملــــا حــــرضته الوفــــاة ص أن رســــول اهللا ؛ عــــن عائ

 وهـو ،ّ لـه فـإذا اغـتم كـشفها عـن وجهـهجعل يلقي عىل وجهه طرف مخيصة
ِ اختـذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد نـصارىلعنة اهللا عـىل اليهـود وال«: يقول ِ تقـول .»ّ
 .حيذر مثل الذي صنعوا: ُعائشة

 ، علــم أنــه مرحتـــل مــن ذلــك املـــرضصوكأنــه «: قــال احلــافظ ابــن حجـــر
 فلعـن اليهــود والنــصارى إشــارة إىل ،فخـاف أن يعظــم قــربه كـام فعــل مــن مــىض

 .»علهم ذم من يفعل ف
ــرصيح بنهــيهم عــن ) ٦(يعنــي مــن هــذه األمــة ويف احلــديث اآليت : قلــت   الت
 . فتنبه،ذلك
 تــــذاكر صملــــا كـــان مــــرض النبـــي :  عـــن عائـــشة ريض اهللا عنهــــا قالـــت-٥

 وقـد كانـت أم ســلمة وأم -ماريـة:  يقـال هلـا،بعـض نـسائه كنيـسة بـأرض احلبـشة
فرفــع [:  قالــت،ها فــذكرن مــن حــسنها وتــصاوير-حبيبــة قــد أتتــا أرض احلبــشة

ك إذا كــان فــيهم الرجــل«:  فقــال] رأســهصالنبــي   الــصالح بنــوا عــىل قــربه أولئــ
                                                

 » النهاية » يف كذا.ثوب خز أو صوف معلم) ١(
 واملـراد هنـا الثـاين ألن اخلــز هـو احلريـر كـام هـو املعــروف اآلن وهـو حـرام عـىل الرجــال :قلـت

 ].منه.[ًالسنة خالفا ملن يستحله ممن ال يقيم للسنة وزنا يف كام هو ثابت

) ١/٣٩٩(وأبــــــو عوانـــــــة ) ٢/٦٧(ومــــــسلم ) ٨/١١٦ و٦/٣٨٦ و١/٤٢٢(رواه البخــــــاري ) ٢(
وابــن ) ٢٧٥ و٢٢٩ و٦/٣٤ و١/٢١٨(وأمحـد ) ١/٣٢٦(امي والــدر) ١/١١٥(والنـسائي 

عــن ) ١/٤٠٦/١٥٨٨ (»املــصنف« يف ورواه عبــد الــرزاق.)٢/٢٥٨ (»الطبقــات« يف ســعد
 ].منه.[ابن عباس وحده



 
 

٦ 
يـــــــوم [ أولئـــــــك رشار اخللـــــــق عنـــــــد اهللا ، ثـــــــم صـــــــوروا تلـــــــك الـــــــصور،ًمـــــــسجدا
 .»]القيامة

 : »فتح الباري « يف قال احلافظ ابن رجب
 ، حتــــريم بنــــاء املــــساجد عــــىل قبــــور الــــصاحلنيهــــذا احلــــديث يــــدل عــــىل«

 وال ريـــب أن كـــل واحـــد مـــنهام ، كـــام يفعلـــه النـــصارى،وتـــصوير صـــورهم فيهـــا
 وبنـــــاء القبـــــور عـــــىل ، فتـــــصوير صـــــور اآلدميـــــني حيـــــرم؛حمـــــرم عـــــىل انفـــــراده

» . كـــام دلـــت عليـــه نـــصوص أخـــر يـــأيت ذكـــر بعـــضها،املـــساجد بـــانفراده حيـــرم
ة التــــي ذكرهتــــا أم حبيبــــة وأم ســــلمة كانــــت الكنيــــس يف والتــــصاوير التــــي«: قــــال

 فتــصوير الـــصور عــىل مثـــال صـــور ،عــىل احليطـــان ونحوهــا ومل يكـــن هلــا ظـــل
 وهــو ،ديــن اإلســالم يف األنبيــاء والــصاحلني للتــربك هبــا واالستــشفاع هبــا حيــرم

 أن أهلـه رشار اخللـق عنـد صمن جنس عبادة األوثـان وهـو الـذي أخـرب النبـي 
ير الــــصور للتــــأيس برؤيتهــــا أو للتنــــزه بــــذلك والتلهــــي  وتــــصو،اهللا يــــوم القيامــــة

 فإنـه ظــامل ،ً وفاعلـه مـن أشــد النـاس عـذابا يـوم القيامـة، وهـو مـن الكبـائر،حمـرم
 ، وأنـه تعـاىل لـيس كمثلـه يشء،ممثل بأفعـال اهللا التـي ال يقـدر عـىل فعلهـا غـريه

 .»أفعاله سبحانه وتعاىل  يف  وال،صفاته يف  وال،ذاته يف ال
                                                

 وابــــن أيب شــــيبة) ١/١١٥(والنــــسائي /) ٢/٦٦(ومــــسلم ) ٤٢٢ و١/٤١٦(رواه البخــــاري ) ١(
وأبـــــو )  طبــــع املكتــــب اإلســــالمي٦/٥١(وأمحـــــد )  طبــــع اهلنــــد٤/١٤٠(» املــــصنف » يف 

-٢/٢٤٠(» الطبقـات »  يف والسياق له وابن سـعد) ٤٠١-١/٤٠٠(» صحيحه »  يف عوانة
والبيهقــي ) ٢٢٠/٢.ق(» الطبقــات « يف وأبــو يعــىل) ٤٨/٢(» مــسنده »  يف والــرساج) ٢٤١

 ].منه).[٤١٦و٢/٤١٥(والبغوي ) ٤/٨٠(



 
 

٧ 
 ).٦٥/٨٢/٢جملد ( »الكواكب الدراري« يف ذكره
التحــــــــريم بـــــــني التــــــــصوير اليــــــــدوي والتــــــــصوير اآليل  يف وال فــــــــرق: قلـــــــت

 كتـايب يف  بـل التفريـق بيـنهام مجـود وظاهريـة عـرصية كـام بينتـه،والفوتوغرايف
 ). الطبعة الثانية طبع املكتب اإلسالمي١١٦ -١٠٦ص ( »آداب الزفاف«

 قبـــل أن يمـــوت ص أنـــه ســـمع النبـــي ؛ عـــن جنـــدب بـــن عبـــد اهللا الـــبجيل-٦
 إىل اهللا  وإين أبــرأ، وأصــدقاءقــد كــان يل فــيكم إخــوة«:  وهــو يقــول،بخمــس

ًجــــل قــــد اختــــذين خلــــيال كــــام ختــــذ  واهللا عــــز وإن ،أن يكــــون يل فــــيكم خليــــل
 أال ،ً ولـو كنـت متخـذا مــن أمتـي خلـيال الختـذت أبـا بكـر خلــيال،ًإبـراهيم خلـيال

 أال ،يتخـذون قبـور أنبيـائهم وصـاحليهم مـساجد] كـانوا[من كان قـبلكم ] وإن[
 .»فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك 

                                                
 هــو مــشتق مــن اخللــة، بفــتح اخلــاء وهــي :إليــه قيــلأي امتنــع مــن هــذا وأنكــره واخلليــل هــو املنقطــع ) ١(

القلــب، فنفــى ص أن تكــون حاجتــه  يف  مــن اخللــة بــضم اخلــاء وهــي ختلــل املــودة:احلاجــة، وقيــل
 ].منه.[ للنووي»رشح مسلم «.وانقطاعه إىل غري اهللا تعاىل

» الكبـــــــري « يف والـــــــسياق لـــــــه والطـــــــرباين) ١/٤٠١(وأبـــــــو عوانـــــــة ) ٦٨ ٢/٦٧(رواه مـــــــسلم ) ٢(
ولــــه .خمتــــرصا دون ذكــــر اإلخــــوة واختــــاذ اخلليــــل) ٢/٢٤٠(ورواه ابــــن ســــعد ) ١/٨٤/٢(

شاهد من حديث أيب أمامة، وله شـاهد ثـان أخرجـه الطـرباين عـن كعـب بـن ) ٢/٢٤١(عنده 
وضــــعفه ) ١/١٢٠(» الزواجــــر « يف مالــــك بــــسند ال بــــأس بــــه كــــام قــــال ابــــن حجــــر اهليتمــــي

 ].منه).[٩/٤٥(» د جممع الزوائ« يف احلافظ نور الدين اهليثمي



 
 

٨ 
 قبـل أن يمـوت بخمـس ص النبـي سـمعت:  عن احلارث النجراين قال-٧

 كـانوا يتخــذون قبـور أنبيــائهم وصــاحليهم أال وإن مـن كــان قــبلكم«: وهـو يقــول
 . » أال فال تتخذوا القبور مساجد إين أهناكم عن ذلك ،مساجد
  مرضــــه الــــذي مـــــات  يف  قــــالص أن رســـــول اهللا ؛ عــــن أســــامة بــــن زيــــد-٨
   ،ّ فـــدخلوا عليـــه وهـــو متقنـــع بـــربدة معـــافري،» َّخلـــوا عـــيل أصـــحايبأد«: فيـــه

   اختـــذوا قبــور أنبيـــائهم ]والنــصارى[ لعــن اهللا اليهـــود«: فقـــال] فكــشف القنــاع[
 .»مساجد
 : صه النبي آخر ما تكلم ب:  عن أيب عبيدة بن اجلراح قال-٩

                                                
 ].منه.[وإسناده صحيح عىل رشط مسلم) ٢/٣٧٦ وط ٢/٨٣/٢ق (رواه ابن أيب شيبة ) ١(

 ].منه.[»هناية«.برود باليمن منسوبة إىل معافر وهي قبيلة باليمن) ٢(

 يف والطــــــــرباين) ٥/٢٠٤(وأمحــــــــد )  مــــــــن ترتيبــــــــه٢/١١٣(» مــــــــسنده « يف رواه الطيالــــــــيس) ٣(
» نيـــل األوطـــار « يف الـــشواهد وقـــال الـــشوكاين يف ســـنده حـــسنو) ٢٢/١ ق ١ج  (»الكبـــري«
رجالـــــــــه «) ٢/٢٧ (»جممـــــــــع الزوائـــــــــد « يف وقـــــــــال اهليثمـــــــــي.»وســـــــــنده جيـــــــــد «) ٢/١١٤(

 ].منه.[»موثقون



 
 

٩ 
 واعلمــوا أن ، وأهـل نجــران مـن جزيــرة العـربأخرجـوا هيــود أهـل احلجــاز«

ـــــــــذي اختـــــــــذوا  ـــــــــاس ال ـــــــــة(رشار الن ـــــــــائهم )يتخـــــــــذون: ويف رواي ـــــــــور أنبي  قب
 .»مساجد
: ويف روايــــة(لعــــن اهللا «:  قــــالص عــــن زيــــد بــــن ثابــــت أن رســــول اهللا -١٠
 .» اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛اليهود )قاتل اهللا

                                                
 يف وبني الروايتني فرق ظـاهر فالروايـة األوىل تعنـي ناسـا تقـدموا وهـم اليهـود والنـصارى كـام) ١(

 تعنـــي مـــن يـــسلك ســـبيلهم مـــن هـــذا األمـــة ويؤيـــدها األحاديـــث املتقدمـــة، والروايـــة األخـــرى
 ].منه).[١٢، ٧، ٦(األحاديث 

وأبــــو يعــــىل ) ٤/١٣ (»مــــشكل اآلثــــار « يف والطحــــاوي) ١٦٩٤، ١٦٩١رقــــم (رواه امحــــد ) ٢(
» املجمـــــــــع « يف بـــــــــسند صـــــــــحيح وقـــــــــال اهليثمـــــــــي) ٨/٣٦٧/٢(وابــــــــن عـــــــــساكر ) ٥٧/١(
)٥/٣٢٥(:  
جال الطـريقني منهـا ثقـات متـصل إسـنادها ورواه أبـو ور) األصل بإسنادين(رواه أمحد بأسانيد «

 » يعىل 
 ويف هذا الكـالم نظـر ظـاهر،ألن مـدار الطـرق الـثالث التـي أشـار إليهـا عـىل إبـراهيم بـن ميمـون :قلت

عن سعد بن سمرة، إال أن الطريق الثالث أدخل بعض الرواة بينهام إسـحاق بـن سـعد بـن سـمرة وهـو 
ثـم هـذا احلـديث .»...واعلمـوا أن رشار النـاس« ثم إنه لـيس فيـه »يل التعج« يف وهم كام بينه احلافظ

 ولــه شــاهد مرســل »رواه البــزار ورجالــه ثقــات « :نحــوه وقــال) ٢/٨٢(مكــان آخــر  يف ذكــره اهليثمــي
 ].منه).[٢/٢٥٤(رواه ابن سعد .عن عمر بن عبد العزيز مرفوعا نحوه

 عبــد الــرمحن هــو ابــن أيب معمــر وهــو جمهــول ورجالــه ثقــات غــري عقبــة بــن) ١٨٦، ٥/١٨٤(رواه أمحــد ) ٣(
» الكبـري ورجالـه رجـال موثقـون  يف رواه الطـرباين«): ٢/٢٧( وال تغـرت بقـول اهليتمـي »التقريـب « يف كام

» ثقــات «دون قولــه » موثقــون «وذلــك ألن قولــه » وســنده جيــد «) ٢/١١٤(كــام فعــل الــشوكاين فإنــه قــال 
ن بعــض رواتــه لــيس توثيقــه قويـا فكــأن اهليثمــي يــشري إىل أن عقبــة إشــارة مـنهم إىل أ» موثقــون «فـإن قــوهلم 

 .هذا إنام وثقه ابن حبان فقط وأن توثيق ابن حبان غري موثوق به واهللا أعلم



 
 

١٠ 
اللهــــم ال جتعــــل قــــربي «: صقــــال رســــول اهللا :  عــــن أيب هريــــرة قــــال-١١
 .» لعن اهللا قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،ًوثنا

                                                                                                                        
هــذا العلــم الــرشيف وقــد  يف وكــون توثيــق ابــن حبــان ال يوثــق بــه ممــا ال يرتــاب فيــه املتــضلعون

 للــشيخ عبــد اهللا احلبــيش وقــد »ثيــث التعقــب احل«ردي عــىل رســالة  يف ذلــك يف فــصلت القــول
الــرد «رســالة مــستقلة حتــت عنــوان  يف مقــاالت متتابعــة، ثــم نــرش يف التمــدن اإلســالمي يف نــرش

رجالــــه «حــــديث مــــا  يف عــــىل أن قـــول القائــــل.)٢١ -١٨ص ( فراجــــع »عـــىل التعقــــب احلثيــــث 
غــــري هــــذا  يف فلــــيس معنــــاه أن إســـناده صــــحيح كــــام بينتـــه.»رجالــــه رجــــال الـــصحيح«أو » ثقـــات 

)  طبـــع املكتـــب اإلســــالمي٥ ص ٢ج (» سلـــسلة األحاديـــث الـــصحيحة«املوضـــع فـــانظر مـــثال 
 ].منه.[لكن احلديث صحيح لشواهده املتقدمة

ً ال جتعل قربي صنام يصىل ويسجد نحوه ويعبـد، فقـد اشـتد : الوثن الصنم، يقول:قال ابن عبد الرب«) ١(
حيذر أصحابه وسائر أمته من سوء صـنيع األمـم غضب اهللا عىل من فعل ذلك، وكان رسول اهللا ص 

ًقبلهم، الـذين صـلوا إىل قبـور أنبيـائهم، واختـذوها قبلـة ومـسجدا، كـام صـنعت الوثنيـة باألوثـان التـي 
ذلــك  يف كـانوا يــسجدون إليهــا ويعظموهنـا، وذلــك الــرشك األكـرب، وكــان رســول اهللا ص خيـربهم بــام

ية عليهم من امتثال طرقهم، وكـان ص حيـب خمالفـة من سخط اهللا وغضبه، وأنه مما ال يرضاه، خش
أهل الكتاب وسائر الكفار، وكان خياف عىل أمته إتباعهم، أال ترى إىل قولـه ص عـىل جهـة التعبـري 

لتتــبعن ســنن الــذين كــانوا مــن قــبلكم حــذوا النعــل بالنعــل حتــى إن أحــدهم لــو دخــل جحــر «والتــوبيخ 
 . »»ضب لدخلتموه 

 ].منه[.»الكواكب «من ) ٦٥/٩٠/٢(بن رجب  ال»فتح الباري « يف كذا
 »فـــضائل املدينـــة« يف واملفـــضل اجلنـــدي) ٢٤٢-٢/٢٤١(وابـــن ســـعد ) ٧٣٥٢رقـــم ( رواه أمحـــد )٢(

/ ٦ (»احلليــــة« يف وأبــــو نعــــيم) ١٠٢٥(واحلميــــدي ) ٣١٢/١ (»مــــسنده« يف وأبــــو يعــــىل) ٦٦/١(
 .بسند صحيح) ٧/٣١٧و٣٨٢

وكــــــذا ابـــــن أيب شــــــيبة ) ٤٠٦/١٥٨٧/ ١(» نف املـــــص« يف ولـــــه شـــــاهد مرســــــل رواه عبـــــد الــــــرزاق
 .وإسناده قوي.عن زيد بن أسلم) ٤/١٤١(

عـن عطـاء بـن يـسار ) ٢٤١-٢/٢٤٠(وعنـه ابـن سـعد ) ١/١٨٥ (»املوطـأ « يف وأخر أخرجه مالـك
وسنده صحيح، وقد وصله البزار عنه عن أيب سعيد اخلدري وصححه ابن عبـد الـرب مرسـال .مرفوعا

ديث عنـد مـن قـال بمراسـيل الثقـات وعنـد مـن قـال باملـسند إلسـناد عمـر فهـذا احلـ« :وموصوال فقـال



 
 

١١ 
إن مــن «:  يقــولصســمعت رســول اهللا :  عــن عبــد اهللا بــن مــسعود قــال-١٢

 .» تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد رشار الناس من
يــا عــيل انطلــق بنــا : لقينــي العبــاس فقــال:  عــن عــيل بــن أيب طالــب قــال-١٣

 فـــدخلنا ، وإال أوىص بنـــا النـــاس، فـــإن كـــان لنـــا مـــن األمـــر يشءصإىل النبـــي 
 اختــــذوا قبــــور يهــــودلعــــن اهللا ال«:  فرفــــع رأســــه فقــــال،عليــــه وهــــو مغمــــى عليــــه

                                                                                                                        
 . للسيوطي»تنوير احلوالك «انظر .»بن حممد له وهو ممن تقبل زيادته 

خرجه من طريقـه « :»الفتح « يف عمر هذا نظر فقد قال احلافظ ابن رجب يف وفيام قاله ابن عبد الرب
بعـض نـسخ البـزار، وظـن ابـن عبـد الـرب أنـه عمـر بـن  يف ًالبزار وعمر هذا هـو ابـن صـبهان، جـاء منـسوبا

حممد العمري، والظاهر أنه وهم، وقـد روي نحـوه مـن حـديث أيب سـلمة عـن أيب هريـرة بإسـناد فيـه 
 ].منه.[»نظر 

ـــــــن خزيمـــــــة) ١( ـــــــن حبـــــــان ) ١/٩٢/٢ (»صـــــــحيحه « يف رواه اب ـــــــن أيب شـــــــيبة) ٣٤١ و٣٤٠(واب  يف واب
 »املعجـم الكبـري « يف والطـرباين) ٤١٤٣ و٣٨٤٤رقـم (د وأمحـ)  طبع اهلنـد٤/١٤٠ (»املصنف «
بإسـناد ) ١/١٤٢ (»أخبـار أصـبهان « يف وأبو نعيم) ٢٥٧/١ (»مسنده « يف وأبو يعىل) ٣/٧٧/١(

 .بسند آخر حسن بام قبله، واحلديث بمحموعهام صحيح) ٤٣٤٢رقم (حسن وأمحد أيضا 
 :)١٨٥ص  (»اإلقتـــــــضاء « و)١٣١١ (»منهـــــــاج الــــــسنة « يف وقــــــال شـــــــيخ اإلســــــالم ابـــــــن تيميــــــة

 .»الكبري وإسناده حسن  يف رواه الطرباين« :)٢/٢٧(وقال اهليثمي » وإسناده جيد «
ثالثـة مواضــع  يف املـسند يف عـزوه عـىل الطـرباين وحـده قـصور ظـاهر، مـع أنـه يف ويف اقتـصاره

) ١٣/١٥(صـــحيحه  يف منــه كــام أرشنــا إلــيهام آنفـــا والــشطر األول مــن احلــديث رواه البخــاري
 ].منه.[ًمعلقا



 
 

١٢ 
فلـام رأينـا مـا بـه خرجنـا ومل .»ثم قاهلـا الثالثـة «: رواية يف زاد.»األنبياء مساجد 
 .نسأله عن يشء

ــف نبنــي :  قــالواص عــن أمهــات املــؤمنني أن أصــحاب رســول اهللا -١٤ كي
سـمعت رسـول :  فقـال أبـو بكـر الـصديق؟ أنجعله مـسجدا؟صقرب رسول اهللا 

 .»صارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد والنلعن اهللا اليهود«:  يقولصاهللا 
  )٢٠-٩ص" (حتذير الساجد"

                                                
مــن طــريقني عــن عــثامن ابــن الــيامن نــا ) ١٢/١٧٢/٢(وابــن عــساكر ) ٤/٢٨(رواه ابــن ســعد ) ١(

أبو بكر ابن أيب عـون أنـه سـمع عبـد اهللا بـن عيـسى بـن عبـد الـرمحن بـن أيب لـيىل عـن أبيـه عـن 
 ].منه.[ سمعت عيل بن أيب طالب يقول: عن أبيه أو عن جده قال:جده أو قال

 سناد حسن لوال أنني مل أعرف أبا بكر هذا ومل يـورده الـدواليب وأبـو أمحـد احلـاكم هذا إ:قلت
 »الكنى «يف 

 ].منه).[٣/١٤٧/١(» اجلامع الكبري « يف كام» فضائل الصديق « يف رواه ابن زنجويه) ٢(



 
 

١٣ 



 
 

١٤ 

 
 ]:قال اإلمام[

 : م من االختاذ إنام هو ثالث معانالذي يمكن أن يفه
 .الصالة عىل القبور بمعنى السجود عليها: األول
 .السجود إليها واستقباهلا بالصالة والدعاء: الثاين
 .بناء املساجد عليها وقصد الصالة فيها: الثالث

 
 وجـاءت هبـا نـصوص ،وبكل واحد من هذه املعاين قال طائفـة مـن العلـامء

 .ص رصحية عن سيد األنبياء
 : )١/١٢١(» الزواجر « يف  فقال ابن حجر اهليتمي،أما األول

 .»ًواختاذ القرب مسجدا معناه الصالة عليه أو إليه «
ـــ ـــص منـــه عـــىل أنـــه يفهـــم االختـــاذ املـــذكور شـــامال ملعني ني أحـــدمها فهـــذا ن

 الصالة عىل القرب
واختـــاذ القبـــور مـــساجد «: )١/٢١٤( »ســـبل الـــسالم « يف وقـــال الـــصنعاين

 .»الة إليها أو بمعنى الصالة عليهاأعم من أن يكون بمعنى الص



 
 

١٥ 
 وهـو ،يعني أنه يعم املعنيني كليهام وحيتمـل انـه أراد املعـاين الثالثـة: قلت

ــشافعي رمحــه اهللا ــص كالمــه و،ُّالــذي فهمــه اإلمــام ال ــشهد  يف ســيأيت ن ك وي ــ ذل
 : للمعنى األول أحاديث

 هنــــى أن يبنــــى عــــىل صأن رســــول اهللا «: عــــن أيب ســــعيد اخلــــدري: األول
 .» أو يقعد عليها أو يصىل عليها القبور

 .» وال تصلوا عىل قرب  ال تصلوا إىل قرب«: صقوله : الثاين
 . هنى عن الصالة إىل القبورصأن النبي : عن أنس: الثالث
  ذكـر يل : قـال-وسئل عن الصالة وسـط القبـور-عن عمروا بن دينار: الرابع
  نبيــائهم مـساجد فعلــنهم  قبـور أنـو إرسائيــل اختـذواكانــت ب«:  قـالصأن النبـي 
 .»اهللا تعاىل

                                                
ورجالــــــه « :)٣/٦١(وإســــــناده صــــــحيح وقـــــال اهليثمــــــي ) ٦٦/٢ق  (»مـــــسنده « يف رواه أبـــــو يعــــــىل) ١(

 ].نهم.[»ثقات
 عـن عبـد »املختـارة « يف وعنـه الـضياء املقـديس) ٣/١٤٥/٢ (»املعجـم الكبـري « يف رواه الطـرباين) ٢(

وعبــد اهللا بــن كيــسان قــال فيــه « :اهللا بــن كيــسان عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس مرفوعــا وقــال املقــديس
 ملـــا  لـــيس بـــالقوي إال أين: منكـــر احلـــديث قــال أبـــو حـــاتم الــرازي ضـــعيف وقـــال النــسائي:البخــاري

 »رأيت ابن خزيمة والبستي أخرجا له أخرجناه 
ًطريقـا آخـر خـريا مـن هـذه عـن ابـن ) ٣/١٥٠/١( لكن احلديث صحيح، فإن له عنـد الطـرباين :قلت

، وشــطره األول لــه شــاهد مــن حــديث أيب )١٦٣ص  (»التــاريخ الــصغري « يف عبــاس علقــه البخــاري
 ].منه.[مرثد، يأيت قريبا

 ].منه).[٣٤٣(رواه ابن حبان ) ٣(
وهـــو مرســـل صـــحيح اإلســـناد، وموضـــع الـــشاهد منـــه أن عمـــرا استـــشهد ) ١٥٩١(رواه عبـــد الـــرزاق ) ٤(

 ].منه.[باحلديث عىل النهي عن الصالة بني القبور، فد عىل أنه يعني املعنى املذكور



 
 

١٦ 
ــــــاوي: وأمــــــا املعنــــــى الثــــــاين  حيــــــث رشح »فــــــيض القــــــدير « يف فقــــــال املن
 : احلديث الثالث املتقدم

 وإن اختاذهــــا مــــساجد ،أي اختــــذوها جهــــة قبلــــتهم مــــع اعتقــــادهم الباطــــل«
 وهـذا بـني بـه سـبب لعـنهم ملـا فيـه مـن ،ختاذ املساجد عليهـا كعكـسه الٌالزم

ملـــــا كانـــــت اليهـــــود : )يعنـــــي البيـــــضاوي(قـــــال القـــــايض .التعظـــــيم يف املغـــــاالة
 يف  ويتوجهــــون، وجيعلوهنــــا قبلـــة،ًيـــسجدون لقبــــور أنبيـــائهم تعظــــيام لـــشأهنم

  ومنــع املـــسلمني عـــن مثـــل ذلـــك،ً فاختـــذوها أوثانـــا لعـــنهم اهللا،الــصالة نحوهـــا
 .»...وهناهم عنه

ال جتلـسوا عـىل «: صوهذا معنى قد جاء النهي الـرصيح عنـه فقـال : قلت
 .»ال تصلوا إليها  والقبور

                                                
د إليهــا  يلـزم مـن الــسجود إليهـا بنـاء املــساجد عليهـا، كـام يلــزم مـن بنـاء املــساجد عليهـا الـسجو:يعنـي) ١(

 ].منه.[وهذا أمر واقع مشاهد
) ٢/١٥٤(والرتمــــــــــذي ) ١/١٢٤(والنــــــــــسائي ) ١/٧١(وأبــــــــــو داود ) ٣/٦٢(رواه مــــــــــسلم ) ٢(

وابـــن ) ٤/١٣٥(وأمحـــد ) ٣/٤٣٥(والبيهقـــي ) ١/٢٩٦ (»رشح املعـــاين « يف والطحـــاوي
 .»إسناده جيد « :من حديث أيب مرثد الغنوي وقال امحد) ١٥٢/٢ و٢/١٥١٢(عساكر 
حاشـــيته عـــىل  يف )رمحهـــم اهللا(لـــشيخ ســـليامن حفـــي الـــشيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب وقـــول ا

 .وهم منه.»متفق عليه « :)١/١٢٥(» املقنع «
مــن مثــل هــذا التخــريج ] عــىل علمــه وفــضله[  ولــه :ملــسلم وحــده فأصــاب) ٢٨١ص (ثــم عــزاه 

عـــىل ذلـــك التخـــريج غــري موثـــوق بـــه، وأنــا أرضب  يف ًأوهــام كثـــرية جــدا، جيعـــل االعـــتامد عليــه
 .ًبعض األمثلة األخرى تنبيها لطالب العلم ونصحا هلم، وإنام الدين النصيحة



 
 

١٧ 
ملــا فيــه «:  النهــي معلــال)٢/٣٧٢( »املرقــاة « يف قــال الــشيخ عــيل القــاري

ُ ولــو كـان هـذا التعظــيم حقيقـة للقــرب ،مـن التعظـيم البــالغ كأنـه مـن مرتبــة املعبـود
ـــــشبه بـــــه مكـــــروه،أو لـــــصاحبه لكفـــــر املعظـــــم  وينبغـــــي أن تكـــــون كراهـــــة ، فالت

 )يعنـــي قبلـــة املــــصلني(ويف معنـــاه بـــل أوىل منـــه اجلنــــازة املوضـــوعة .حتـــريم
نــازة عنــد الكعبــة ثــم يــستقبلون وهــو ممــا ابــتيل بــه أهــل مكــة حيــث يــضعون اجل

 .»إليها 
ـــشام  يف يعنـــي: قلـــت ٌصـــالة الفريـــضة وهـــذا بـــالء عـــام قـــد تعـــداه إىل بـــالد ال ٌ

ً وقـــد وقفنـــا منـــذ شـــهر عـــىل صـــورة شمـــسية قبيحـــة جـــدا ،واألناضـــول وغريهـــا
                                                                                                                        

 ال تنتفعــوا مــن امليتــة بــيشء، :روى جــابر ريض اهللا عنــه أن النبــي ص قــال« :» ٢٠ص « قــال -١
 .»رواه الدارقطني بإسناد جيد 

 مـن سـبقه  وهو حديث ضعيف ويف الصحيح ما يعارضه وعـزوه للـدراقطني وهـم مل أجـد:قلت
 .إليه
معجمــه « يف  رواه الطــرباين»مــن اســتنجى مــن ريــح فلــيس منــا « : لقولــه ص» ٢٨ص « قــال -٢

 .»الصغري
 فــإين خدمتــه، ورتبتــه عــىل - واحلمــد هللا- وأنــا أخــرب النــاس بــه»املعجــم « يف  ولــيس هــذا:قلــت

ًمسانيد الصحابة وخرجت أحاديثه ووضعت فهرسا جامعا ألحاديثه ً. 
سبته إىل النبــي ص فيــه نظـــر، ألنــه مــن روايـــة أيب الــزبري عــن جـــابر، كــام أخرجـــه ثــم إن احلــزم بنـــ

 .وغريه وأبو الزبري مدلس وقد عنعنه) ٢٧٢(اجلرجاين 
 رواه الرتمذي» .... خللوف فم الصائم:قال النبي ص« :» ٢٩ص « قال -٣

 ].منه.[!!»صحيح مسلم « و»صحيح البخاري « يف  وهو:قلت



 
 

١٨ 
ًثــل صـــفا مـــن املـــصلني ســـاجدين جتــاه نعـــوش مـــصفوفة أمـــامهم فيهـــا جثـــث مت

 .باخرة يف مجاعة من األتراك كانوا ماتوا غرقا
 هـو الـصالة عـىل صوهبذه املناسبة نلفت النظر إىل أن الغالـب مـن هديـه 

ُ ولعــــــل مــــــن حكمــــــة ذلــــــك إبعــــــاد ، خــــــارج املــــــسجد»املــــــصىل « يف اجلنــــــائز
خالفـــة التـــي نبـــه عليهـــا العالمـــة القـــاري مثـــل هـــذه امل يف املـــصلني عـــن الوقـــوع

 .رمحه اهللا
 : ونحو احلديث السابق ما روى ثابت البناين عن أنس ريض اهللا عنه قال

القــــــرب :  فــــــرآين عمــــــر بــــــن اخلطــــــاب فقــــــال،ًكنــــــت أصــــــيل قريبــــــا مــــــن قــــــرب«
 .»! القمر:  وأنا أحسبه يقول،فرفعت برصي إىل السامء.القرب

 فإنـــه تـــرجم للحـــديث ،ُّفقـــد قـــال بـــه اإلمـــام البخـــاري: وأمـــا املعنـــى الثالـــث
 .»باب ما يكره من اختاذ القبور مسجدا عىل القبور «األول بقوله 

ُفقد أشار بذلك إىل أن النهي عن اختـاذ القبـور مـسجدا يلـزم منـه النهـي عـن  ً
 وقــــال  وقــــد رصح بــــه املنــــاوي آنفــــا، وهــــذا أمــــر واضــــح،ابنــــاء املــــساجد عليهــــ
مفــــاد احلـــديث منــــع : قــــال الكرمـــاين«: رشح احلـــديث يف احلـــافظ ابـــن حجــــر
 ومــدلول الرتمجــة اختــاذ املــسجد عــىل القــرب ومفهومهــا ،ًاختــاذ القــرب مــسجدا

 .» وجياب بأهنام متالزمان وإن تغاير املفهوم ،متغاير
                                                

ق (» جــــزء فيــــه جمــــالس مــــن أمــــايل أيب احلــــسن القزوينــــي « يف ينوريرواه أبــــو احلــــسن الــــد) ١(
 يف ، ووصـــله عبـــد الـــرزاق أيـــضا) فـــتح_ ١/٤٣٧(بإســـناد صـــحيح، وعلقـــه البخـــاري ) ٣/١
 ].منه.[» ال تصل إليه :إنام أقول القرب« :وزاد) ١٥٨١// ١/٤٠٤ (»مصنفه «



 
 

١٩ 
 لــذي أشــارت إليــه الــسيدة عائــشة ريض اهللا عنهــا بقوهلــاوهــذا املعنــى هــو ا

 : آخر احلديث األوليف 
َفلوال ذاك أبرز قربه« ِ ً غري انه خيش أن يتخذ مسجدا ،ُ َ َ َُّ ُ َ ِ«. 

ــــــسبب  إذ املعنــــــى فلــــــوال ذاك اللعــــــن الــــــذي اســــــتحقه اليهــــــود والنــــــصارى ب
ٍأرض  يف ص جلعـــل قـــربه ،ستلزم البنـــاء عليهـــااختـــاذهم القبـــور مـــساجد املـــ

ٍبــــارزة مكــــشوفة  ولكــــن الــــصحابة ريض اهللا عــــنهم مل يفعلــــوا ذلــــك خــــشية أن ،ٍ
ى عليه مسجد من بعض من يأيت بعدهم ْبينَ  . فتشملهم اللعنة،ُ

:  وهـو- بـسند صـحيح عـن احلـسن)٢/٢٤١(ويؤيد هذا ما روى ابـن سـعد 
إن :  فقالــــت عائــــشة،املــــسجديف  ص أن يــــدفنوه ائتمــــروا:  قــــال-البــــرصي

ًقاتـــــل اهللا أقوامـــــا «:  إذ قـــــال،حجـــــري يف ً كـــــان واضـــــعا رأســـــهصرســـــول اهللا 
ـــث قـــبض ،» قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد اختـــذوا  يف واجتمـــع رأهيـــم أن يـــدفنوه حي

 .بيت عائشة
  :هذه الرواية عىل إرساهلا تدل عىل أمرين اثنني: قلت

احلـــديث انـــه  يف أن الـــسيدة عائـــشة فهمـــت مــن االختـــاذ املـــذكور: أحــدمها
يـشمل املـسجد الــذي قـد يـدخل فيــه القـرب فبـاألحرى أن يــشمل املـسجد الــذي 

 .بني عىل القرب
أن الــــصحابة أقروهــــا عــــىل هــــذا الفهــــم ولــــذلك رجعــــوا إىل رأهيــــا : الثــــاين

 .بيتها يف صفدفنوه 
                                                

 ].منه.[أي تشاوروا) ١(



 
 

٢٠ 
 يف  أو إدخـال القـرب، فهذا يدل عىل أنـه ال فـرق بـني بنـاء املـسجد عـىل القـرب

:  فالكـــل حـــرام ألن املحـــذور واحـــد ولـــذلك قـــال احلـــافظ العراقـــي،املـــسجد
  بــل حيــرم الــدفن،اللعنــة يف بعــضه دخــل يف فلــو بنــى مــسجدا يقــصد أن يــدفن«

ــــــــرشطاملــــــــسجد وإن يف  ــــــــصح ال ــــــــه مل ي ــــــــدفن في  ملخالفــــــــة وقفــــــــه ؛رشط أن ي
 .»ًمسجدا

ديـــــــن  يف ويف هـــــــذا إشـــــــارة إىل أن املـــــــسجد والقـــــــرب ال جيتمعـــــــان: قلـــــــت
ـــأيت اإلســـالم، ـــى احلـــديث اخلـــامس املتقـــدم  كـــام تقـــدم وي ـــشهد هلـــذا املعن وي

 : بلفظ
 ...ًلـصالح فـامت بنـوا عـىل قـربه مـسجدا اأولئك قـوم إذا كـان فـيهم الرجـل«

 .»...أولئك رشار اخللق
ــح  ؛حتــريم بنــاء املــسجد عــىل قبــور األنبيــاء والــصاحلني يف فهــو نــص رصي

 .ألنه رصح أنه من أسباب كوهنم من رشار اخللق عند اهللا تعاىل
 أن ص هنـــــــى رســــــــول اهللا«: ويؤيـــــــده حـــــــديث جــــــــابر ريض اهللا عنـــــــه قــــــــال

 .» وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه،جيصص القرب

                                                
 ].منه.[وأقره) ٥/٢٧٤(» فيض القدير « يف نقله املناوي) ١(

وصـححه ) ٢/١٥٥(والرتمـذي ) ٤/١٣٤(والسياق لـه وابـن أيب شـيبة ) ٣/٦٢(رواه مسلم ) ٢(
 .)٣٩٩ و٣/٣٣٩(وامحد 

ذلـك ذو  يف النهي عن البناء عىل القرب حديث صحيح ال يرتـاب يف واعلم أن حديث جابر هذا
بـان ) ١٥٩ص  (»قاالتـه م« يف علم بطرق التـصحيح والتـضعيف، فـال تغـرت بـإعالل الكـوثري لـه



 
 

٢١ 
 بـل ، كـام يـشمل بنـاء القبـة عليـه،فإنه بعمومه يشمل بناء املـسجد عـىل القـرب

 .أوىل بالنهي كام ال خيفىاألول 
 وتؤيـده األدلـة )االختـاذ(فثبت أن هذا املعنى صـحيح أيـضا يـدل عليـه لفـظ 

 .األخرى
املــساجد املبنيــة عــىل القبــور  يف أمــا شــمول األحاديــث للنهــي عــن الــصالة

ك ألن النهــي عــن بنــاء املــساجد عــىل القبــور فــداللته ــ ا عــىل ذلــك أوضــح وذل
 مــن بـاب أن النهــي عــن الوسـيلة يــستلزم النهــي ،يـستلزم النهــي عــن الـصالة فيهــا

 ، مثالـــه إذا هنـــى الـــشارع عـــن بيـــع اخلمـــر،عـــن املقـــصود هبـــا والتوســـل هبـــا إليـــه
 . من باب أوىلهذلك كام ال خيفى بل النهي عن يف فالنهي عن رشبه داخل

                                                                                                                        
فـإن أبـا الـزبري قـد رصح بالتحـديث عنـد مـسلم وكـذا أمحـد ومـا أعتقـد أن » فيه عنعنة أيب الـزبري «

ًهـذا خيفـى عـىل الكـوثري، ولكـن يفعـل ذلـك عمـدا شـأن أهـل األهـواء قـديام وحـديثا يــضعفون  ًً
! ماألحاديـــــث الـــــصحيحة إذا كانـــــت علـــــيهم، ويـــــصححون األحاديـــــث الـــــضعيفة إذا كانـــــت هلـــــ

األحاديـث الـضعيفة « يف ًوالكوثري هذا مشهور بذلك عند أهل العلم، وقـد بينـت شـيئا مـن هـذا
فلرياجـع مـن شـاء التأكـد ممـا ) ٢٥ و٢٤ و٢٣األحاديث  (»األمة  يف واملوضوعة وأثرها السيئ

ويؤيد صحة احلديث أنا أبـا الـزبري مل يتفـرد بـه، بـل تبعـه .هذا الكتاب يف نقول ويأتيك مثال آخر
وقـد روي مـن غـري وجـه عـن « :سليامن بن موسى عند أمحد وغريه، وملا صححه الرتمذي قـال

 )١٠/٢٠١/١ (»ذيل تاريخ بغداد « يف وتابعه أيضا أبو نرضة عند ابن النجار» جابر 
ق  (»الكواكـــب الـــدراري« يف ولـــه شـــاهد عـــن أم ســـلمة عنـــد أمحـــد، وآخـــر عنـــد أيب ســـعيد كـــام

 ].منه).[٥٤٨ تفسري ٨٦٨٧



 
 

٢٢ 
ًومـــن البـــني جـــدا أن النهـــي عـــن بنـــاء املـــساجد عـــىل القبـــور لـــيس مقـــصودا  ً

ًالــــدور واملحـــالت لــــيس مقــــصودا  يف  كــــام أن األمــــر ببنـــاء املــــساجد،بالـــذات
ً ســـلبا أو إجيابـــا، بـــل ذلـــك كلـــه مـــن أجـــل الـــصالة فيهـــا،بالـــذات ـــك ،ً  يوضـــح ذل

ًلـــو أن رجـــال بنـــى مـــسجدا: املثـــال اآليت  وال يأتيـــه ،مكـــان قفـــر غـــري مـــأهول يف ً
 بــل هــو ،بنائــه هلــذا املــسجد يف  فلــيس هلــذا الرجــل أي أجــر،ٌأحــد للــصالة فيــه

 !غري حمله يف  ووضعه اليشء، إلضاعة املال؛عندي آثم
ـــشارع ببنـــاء املـــساجد فهـــو يـــأمر ضـــمنا بالـــصالة فيهـــا ألهنـــا هـــي  ًفـــإذا أمـــر ال

و ينهــى  وكــذلك إذا هنــى عــن بنــاء املــساجد عــىل القبــور فهــ،املقــصودة بالبنــاء
 وهـذا بـني ال خيفـى ،ً ألهنـا هـي املقـصودة بالبنـاء أيـضا،ًضمنا عـن الـصالة فيهـا

 .عىل العاقل إن شاء اهللا تعاىل
 .ترجيح شمول احلديث للمعاين كلها وقول الشافعي بذلك

األحاديــــث املتقدمــــة يــــشمل كــــل  يف أن االختــــاذ املــــذكور: ومجلـــة القــــول
 وقــــد قــــال بــــذلك اإلمــــام ،ص فهــــو مــــن جوامــــع كلمــــه ،هــــذه املعــــاين الثالثــــة
 :  ما نصه)١/٢٤٦( »األم « ففي كتابه ،ُّالشافعي رمحه اهللا

 أو يــصىل عليـــه وهــو غـــري ، وأن يــسوى،وأكــره أن يبنــى عـــىل القــرب مـــسجد«
وإن صـىل إليـه أجـزأه «: قـال ،» أو يـصىل إليـه )يعني أنه ظاهر معروف(مسوى 

 والنـصارى قاتـل اهللا اليهـود«:  قـالص أن رسـول اهللا ، أخربنا مالـك،وقد أساء
 - وأنــه كــره،وأكـره هــذا للــسنة واآلثـار«: قــال» .»اختـذوا قبــور أنبيـائهم مــساجد 

ٌ أن يعظم أحد مـن املـسلمني-واهللا تعاىل أعلم  ومل ،ًقـربه مـسجداُ يعنـي يتخـذ ،ُ
 .»ذلك الفتنة والضالل عىل ما يأيت بعده  يف تؤمن



 
 

٢٣ 
ســـياق كالمـــه  يف فقـــد اســـتدل باحلـــديث عـــىل املعـــاين الثالثـــة التـــي ذكرهـــا

فهـو دليـل واضــح عـىل أنـه يفهــم احلـديث عـىل عمومــه وكـذلك صـنع املحقــق 
مرقـــاة املفـــاتيح « يف ًالـــشيخ عـــىل القـــارئ نقـــال عـــن بعـــض أئمـــة احلنفيـــة فقـــال

 : )١/٤٥٦( »ح مشكاة املصابيح رش
 ،ًإمــــا ألهنــــم كــــانوا يــــسجدون لقبــــور أنبيــــائهم تعظــــيام هلــــم: ســــبب لعــــنهم«

 يف  وإمـــا ألهنـــم كــــانوا يتخـــذون الـــصالة هللا تعــــاىل،وذلـــك هـــو الـــرشك اجلــــيل
 والتوجــه إىل قبــورهم حالــة الــصالة ، والــسجود عــىل مقــابرهم،مــدافن األنبيــاء

 وذلـك هـو الـرشك ،تعظـيم األنبيـاء يف  واملبالغـةًنظرا منهم بذلك إىل عبادة اهللا
 فنهـــى النبـــي ، لتـــضمنه مـــا يرجـــع إىل تعظـــيم خملـــوق فـــيام مل يـــؤذن لـــه؛اخلفـــي
 الـــرشك لتــضمنه أو ، أمتــه عــن ذلــك إمــا ملــشاهبة ذلـــك الفعــل ســنة اليهــودص

حيـذر مــا : روايـة يف  ويؤيـده مــا جـاء،َّكـذا قالـه بعـض الــرشاح مـن أئمتنـا.اخلفـي
 .»صنعوا 
 ،ًوالسبب األول الـذي ذكـره وهـو الـسجود لقبـور األنبيـاء تعظـيام هلـم: تقل

 فإنـه غـري متبـادر مـن قولـه ،وإن كان غري مستبعد حـصوله مـن اليهـود والنـصارى
 فـــإن ظـــاهره أهنـــم اختـــذوها مـــساجد ،»اختـــذوا قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد «: ص

 وإن كـان ،األنبيـاءلعبادة اهللا فيها عىل املعاين السابقة تربكا بمـن دفـن فيهـا مـن 
الــــرشك اجلــــيل ذكــــره  يف  إىل وقــــوعهم- كــــام يــــؤدي بغــــريهم-هــــذا أدى هبــــم
 .الشيخ القارئ

  )٣٢-٢١ص" (حتذير الساجد"



 
 

٢٤ 



 
 

٢٥ 

 

 ]:قال اإلمام[
ٍيظهــر لــه بـــصورة ال ) اختــاذ القبــور مـــساجدأحاديـــث ( يف إن كــل مــن يتأمــل

 ألن اللعـن الــوارد ، بـل كبــرية مـن الكبــائر،امشـك فيهـا أن االختــاذ املـذكور حــر
ـــأهنم مـــن رشار اخللـــق عنـــد اهللا تبـــارك وتعـــاىل،فيهـــا  ال ، ووصـــف املخـــالفني ب

 .حق من يرتكب ما ليس كبرية كام ال خيفى يف يمكن أن يكون
 :ذلك يف مذاهب العلامء

 ومـــنهم مـــن رصح بأنـــه ،يم ذلـــكوقـــد اتفقـــت املـــذاهب األربعـــة عـــىل حتـــر
 : ذلك يف  وإليك تفاصيل املذاهب،كبرية

 :مذهب الشافعية أنه كبرية
» الزواجـــــــر عــــــن اقـــــــرتاف الكبـــــــائر « يف قــــــال الفقيـــــــه ابـــــــن حجــــــر اهليتمـــــــي

ثامنــة الكبــرية الثالثــة والرابعــة واخلامــسة والــسادسة والــسابعة وال«: )١/١٢٠(
 ،ً واختاذهــــا أوثانــــا، وإيقــــاد الــــرسج عليهــــا،اختــــاذ القبــــور مــــساجد: والتــــسعون

ثــــــم ســــــاق بعــــــض األحاديــــــث  » والــــــصالة إليهــــــا ، واســــــتالمها،والطــــــواف هبــــــا
 : )١١١ص (املتقدمة وغريها ثم قال 

ــشافعية يف عــد هــذه الــستة مــن الكبــائر وقــع: )تنبيــه(«   وكأنــه،كــالم بعــض ال
 ؛ ووجـه اختــاذ القـرب مــسجدا منهـا واضــح،حاديـثأخـذ ذلـك ممــا ذكرتـه مــن األ



 
 

٢٦ 
 وجعـل مـن فعـل ذلـك بقبـور صـلحائه رش ،ألنه لعن من فعل ذلـك بقبـور أنبيائـه
حيــذر مـــا «: روايــة يف  ففيــه حتــذير لنـــا كــام،اخللــق عنــد اهللا تعــاىل يـــوم القيامــة

 فيلعنـوا ، أي حيذر أمته بقولـه هلـم ذلـك مـن أن يـصنعوا كـصنع أولئـك»صنعوا 
ــ حتــرم الــصالة إىل قبــور األنبيــاء واألوليــاء :  ومــن ثــم قــال أصــحابنا،واكــام لعن

ًتربكا وإعظاما  وكـون هـذا الفعـل كبـرية ، ومثلها الصالة عليـه للتـربك واإلعظـام،ً
 :  فقال بعض احلنابلة،ظاهرة من األحاديث املذكورة ملا علمت

 ،ص هًقـصد الرجــل الــصالة عنــد القــرب متربكــا بــه عــني املحــادة هللا ولرســول«
 فـــإن أعظـــم املحرمـــات ،ً للنهـــي عنهـــا ثـــم إمجاعـــا،وابتـــداع ديـــن مل يـــأذن بـــه اهللا

 والقـــول ، أو بناؤهـــا عليهــا،وأســباب الــرشك الـــصالة عنــدها واختاذهـــا مــساجد
ك ــ  إذ ال يظــن بــالعلامء جتــويز فعــل تــواتر عــن ،بالكراهــة حممــول عــىل غــري ذل

بـــاب التـــي عــــىل  وهــــدم الق، وجيــــب املبـــادرة هلـــدمها، لعـــن فاعلـــهصالنبـــي 
القبــور إذ هــي أرض مــن مــسجد الــرضار ألهنــا أســست عــىل معــصية رســول اهللا 

 وجتـب ، هبـدم القبـور املـرشفةص وأمر رسـول اهللا ، ألنه هنى عن ذلك،ص
 .»انتهى. وال يصح وقفه ونذره،إزالة كل قنديل أو رساج عىل قرب

ــ  يف ويسهــذا كلــه كــالم الفقيــه ابــن حجــر اهليتمــي وأقــره عليــه املحقــق اآلل
 وقولــه ،الــدين يف  وهــو كــالم يــدل عــىل فهــم وفقــه،)٥/٣١( »روح املعــاين «

 : فيام نقله عن بعض احلنابلة
 .»والقول بالكراهة حممول عىل غري ذلك «

الـــخ » ..وأكـــره أن يبنـــى عـــىل القـــرب مـــسجد«كأنـــه يـــشري إىل قـــول الـــشافعي 
 )..Error! Bookmark not definedص (كالمه الذي نقلته بتاممه فيام سبق 



 
 

٢٧ 
 ،»املجمــوع « ورشحــه »التهــذيب « يف وعــىل هــذا أتباعــه مــن الــشافعية كــام

ك بــبعض األحاديــث املتقدمــة ــ  مــع أهنــا ،ومــن الغريــب أهنــم حيتجــون عــىل ذل
 ولـــــو أن الكراهــــــة كانـــــت عنــــــدهم ، ولعـــــن فاعلــــــه،حتـــــريم ذلــــــك يف رصحيـــــة

 )الكراهـة( فكيـف يتفـق القـول بــ ، ولكنهـا لـدهيم للتنزيـه، األمـرللتحريم لقـرب
 !؟مع تلك األحاديث التي يستدلون هبا عليها

عبــارة الــشافعي املتقدمــة  يف أقــول هــذا وإن كنــت ال أســتبعد محــل الكراهــة
 يف  ألنــــه هـــــو املعنـــــى الـــــرشعي املقـــــصود؛هـــــة التحريميـــــةخاصــــة عـــــىل الكرا

 ،االســتعامل القـــرآين وال شــك أن الـــشافعي متــأثر بأســـلوب القــرآن غايـــة التـــأثر
القـرآن الكـريم وجـب محلـه  يف كالمه عىل لفظ لـه معنـى خـاص يف فإذا وقفنا

﴿ فقـد قــال تعـاىل ،عليـه ال عـىل املعنــى املـصطلح عليـه عنــد املتـأخرين
﴾وهـذه كلهـا حمرمـات ، 

ــى ــشافعي رمحــه اهللا بقولــه املتقــدم - واهللا اعلــم-فهــذا املعن  هــو الــذي أراده ال
فـإن »  وقـد أسـاء ،وإن صـىل إليـه أجـزأه«:  ويؤيده انه قال عقـب ذلـك،»وأكره «

أسـلوب  يف ه ارتكـب سـيئة أي حرامـا فإنـه هـو املـراد بالـسيئةمعنـا» أساء «قوله 
 بعــد أن هنـى عــن قتــل األوالد )اإلرساء(سـورة  يف القـرآن أيــضا فقـد قــال تعــاىل

ك ــ ﴿: وقربــان الزنــا وقتــل الــنفس وغــري ذل
﴾ ًأي حمرما. 

                                                
 ].منه.[٧سورة احلجرات، اآلية ) ١(

 ].منه.[٣٨سورة اإلرساء، اآلية ) ٢(



 
 

٢٨ 
هــذه  يف كــالم الــشافعي يف اد مــن الكراهــةويؤكــد أن هــذا املعنــى هــو املــر

النهــــي التحــــريم إال مــــا دل الــــدليل عــــىل أنــــه  يف املــــسألة أن مذهبــــه أن األصــــل
  ونحــوه)١٢٥ص ( »مجــاع العلــم «رســالته  يف  كــام رصح بــذلك،ملعنــى آخــر

 ).٣٤٣ص ( »الرسالة «كتابه يف 
 دليـل ومن املعلوم لدى كـل مـن درس هـذه املـسألة بأدلتهـا أنـه ال يوجـد أي

ـــف  يف يـــرصف النهـــي الـــوارد ـــث املتقدمـــة إىل غـــري التحـــريم كي بعـــض األحادي
 ولـذلك فـإين أقطـع بـأن التحـريم هـو ؟واألحاديث تؤكد أنـه للتحـريم كـام سـبق

قاتــل اهللا « ال ســيام وقــد رصح بالكراهــة بعــد أن ذكــر حــديث ،مــذهب الــشافعي
فــال غرابــة إذن إذا  كـام تقــدم »اليهـود والنــصارى اختــذوا قبـور أنبيــائهم مــساجد 

 بتحــريم بنــاء املــسجد عــىل - وهــو شــافعي املــذهب-رصح احلــافظ العراقــي
 . واهللا أعلم)١٧٠ص(القرب كام تقدم 
لقــد اخطــأ مــن نــسب إىل اإلمــام الــشافعي القــول بإباحــة تــزوج : وهلــذا نقــول

 والكراهـة ال تنـايف اجلـواز ،لرجل بنته من الزنـا بحجـة أنـه رصح بكراهـة ذلـكا
 : )١/٤٧٤٨( »إعالم املوقعني « يف  قال ابن القيم!إذا كانت للتنزيه

نص الـشافعي عـىل كراهـة تـزوج الرجـل بنتـه مـن مـاء الزنـا ومل يقـل قـط أنـه «
ه اهللا بــه مـــن  والــذي يليــق بجاللتــه وإمامتــه ومنــصبه الــذي أحلــ،مبــاح وال جــائز

الــــدين أن هــــذه الكراهــــة منــــه عــــىل وجــــه التحــــريم وأطلــــق لفــــظ الكراهــــة ألن 
 وقــــد قــــال تعــــاىل عقــــب ذكــــر مــــا حرمــــه مــــن صاحلــــرام يكرهــــه اهللا ورســــوله 

﴿:  إىل قولـه﴾﴿املحرمات من عنـد قولـه 
                                                

 ].منه.[٢٣سورة اإلرساء اآلية ) ١(



 
 

٢٩ 
﴾ إىل قولـه ﴿
﴾إىل آخــر اآليــات ثــم قــال  :﴿

﴾. 
   وكثــــــرة الــــــسؤال إن اهللا عــــــز وجــــــل كــــــره لكــــــم قيــــــل وقــــــال«ويف الــــــصحيح 

 .»وإضاعة املال
كـالم  يف معناهـا الـذي اسـتعملت فيـه يف فالسلف كانوا يستعملون الكراهـة

 ولكــن املتــأخرين اصــطلحوا عــىل ختــصيص الكراهــة بــام لــيس ،اهللا ورســوله
بمحـــرم وتركـــه أرجـــح مـــن فعلـــه ثـــم محـــل مـــن محـــل مـــنهم كـــالم األئمـــة عـــىل 

ك وأقــبح غلطــا منــه مــن محــل لفــظ الكراهــة  يف فغلــطاالصــطالح احلــادث  ًذلــ
 عــــــىل املعنــــــى االصــــــطالحي صكــــــالم اهللا ورســــــوله  يف أو لفــــــظ ال ينبغــــــي

 . »!احلادث
 : وهبذه املناسبة نقول

لــم أن ينتبهــوا للمعــاين احلديثــة التــي طــرأت إن مــن الواجــب عــىل أهــل الع
عــىل األلفــاظ العربيــة التــي حتمــل معــاين خاصــة معروفــة عنــد العــرب هــي غــري 

 ألن القــرآن نــزل بلغــة العــرب فيجــب أن تفهــم مفرداتــه ،هــذه املعــاين احلديثــة

                                                
 مــن ســورة ٣٣ن القــيم رمحــه اهللا إنــام يقــصد اآليــة ابــواحلــق أن  [[ ١٥١ســورة اإلنعــام اآليــة ) ١(

 ].منه.]].[ من سورة األنعام١٥١اإلرساء كام يدل سياق كالمه وليس اآلية 

 ].منه.[٣٦رة اإلرساء اآلية سو) ٢(

 ].منه.[٣٨سورة اإلرساء اآلية ) ٣(



 
 

٣٠ 
حدود ما كـان يفهـم العـرب الـذين أنـزل علـيهم القـرآن وال جيـوز أن  يف ومجله

، ين االصـــطالحية الطارئـــة التـــي اصـــطلح عليهـــا املتـــأخرونتفـــرس هبـــذه املعـــا
اخلطأ والتقـول عـىل اهللا ورسـوله مـن حيـث  يف إال وقع املفرس هبذه املعاينو

 ).الكراهة(ًقد قدمت مثاال عىل ذلك لفظ  ويشعرال 
اللغـة الطريقــة وهـذا يــشمل كـل مــا  يف فإنــه.: )الـسنة(وإليـك مثــاال آخـر لفــظ 

ًهلــدى والنــور فرضــا كــان أو نفــال وأمــا اصــطالحا  مــن اصكــان عليــه الرســول  ً
 فـــال جيـــوز أن يفـــرس هبـــذا املعنـــى صًفهـــو خـــاص بـــام لـــيس فرضـــا مـــن هديـــه 

بعــــض األحاديــــث الكريمــــة كقولــــه  يف  الــــذي ورد)الــــسنة(االصـــطالحي لفــــظ 
فمـــن رغـــب عـــن ســـنتي فلـــيس ...« ص وقولـــه »...وعلـــيكم بـــسنتي...«: ص
 .» مني

احلـــض عـــىل  يف ومثلـــه احلـــديث الـــذي يـــورده بعـــض املـــشايخ املتـــأخرين
»  مل تنلـه شـفاعتيمـن تـرك سـنتي«: التمسك بالسنة بمعناهـا االصـطالحي وهـو

 : فأخطأوا مرتني
 .ال أصل له فيام نعلم وصنسبتهم احلديث إىل النبي : األوىل
تفــــسريهم للـــــسنة بــــاملعنى االصــــطالحي غفلـــــة مــــنهم عــــن معناهـــــا : الثانيــــة
 ! وما أكثر ما خيطئ الناس فيام نحن فيه بسبب مثل هذه الغفلة،الرشعي

رمحهــم اهللا وهلــذا أكثــر مــا نبــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القــيم 
ك ــ تفــسري األلفــاظ الــرشعية بــالرجوع إىل اللغــة ال العــرف  يف  وأمــروا،عــىل ذل

 »الدراسة التارخيية لأللفاظ «احلقيقة أصل ملا يسمونه اليوم بـ  يف وهذا



 
 

٣١ 
 يف وحيــــسن بنــــا أن نـــــشري إىل أن مــــن أهـــــم أغــــراض جممـــــع اللغــــة العربيـــــة

 ،ي للغـــة العربيـــةوضـــع معجـــم تـــارخي«مـــرص  يف اجلمهوريـــة العربيـــة املتحـــدة
تــاريخ بعــض الكلـــامت ومــا طــرأ عــىل مــدلوالهتا مـــن  يف ونــرش بحــوث دقيقــة

الفقــــرة الثانيــــة مــــن املــــادة الثانيــــة مــــن القــــانون ذي الــــرقم  يف كــــام جــــاء» تغيــــري 
ــــشأن تنظــــيم جممــــع اللغــــة العربيــــة )١٩٥٥( )٤٣٤( جملــــة «انظــــر ( اخلــــاص ب

مـل العظـيم ويعهـد بــه فعـسى أن يقـوم املجمـع هبــذا الع.)٥ ص٨ج» املجتمـع 
ــشعاهبا وصــاحب الــدار أدرى بــام  إىل أيــد عربيــة مــسلمة فــإن أهــل مكــة أدرى ب

 !فيها وبذلك يسلم هذا املرشوع من كيد املسترشقني ومكر املستعمرين
 مذهب احلنفية الكراهة التحريمية

 هنـا احلنفيـة فقـال اإلمـام حممـد اي قـد قـال هبـوالكراهة هبذا املعنى الـرشع
 : )٤٥ص ( »اآلثار «كتابه  يف تلميذ أيب حنيفة

 ونكـــره أن جيـــصص أو يطـــني أو ،ال نــرى أن يـــزاد عـــىل مــا خـــرج مـــن القــرب«
 .»ًجيعل عنده مسجدا 

 ، كـام هــو معــروف لــدهيم،ت فهــي للتحــريم احلنفيــة إذا أطلقـدوالكراهـة عنــ
 ).٢١٤ص(هذه املسألة ابن امللك منهم كام يأيت  يف وقد رصح بالتحريم
 مذهب املالكية التحريم
  :اخلامساحلديث  بعد أن ذكر )١٠/٣٨(تفسريه  يف وقال القرطبي

ـــــاقـــــال علامؤ« ـــــور األنبيـــــاء : ن   وهـــــذا حيـــــرم عـــــىل املـــــسلمني أن يتخـــــذوا قب
 .»والعلامء مساجد 

 مذهب احلنابلة التحريم
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 )١/٣٥٣( »رشح املنتهــــــى « يف ومــــــذهب احلنابلــــــة التحــــــريم أيــــــضا كــــــام

 ،راملـساجد املبنيـة عـىل القبـو يف  بل نص بعضهم عىل بطالن الـصالة،وغريه
صــدد بيــان مــا  يف )٣/٢٢( »زاد املعــاد « يف ها فقــال ابــن القــيممووجــوب هــد

ـــرضار ،تـــضمنته غـــزوة تبـــوك مـــن الفقـــه والفوائـــد  وبعـــد أن ذكـــر قـــصة مـــسجد ال
 هدمــه وحرقــه صالــذي هنــى اهللا تبــارك وتعــاىل نبيــه أن يــصيل فيــه وكيــف أنــه 

 : قال
 ، فيهــــــاصومنهــــــا حتريــــــق أمكنــــــة املعــــــصية التــــــي يعــــــىص اهللا ورســــــوله «

 وأمـر هبدمــه وهــو مــسجد ، مــسجد الــرضارص  كــام حــرق رسـول اهللا،وهـدمها
ًيـــصىل فيـــه ويـــذكر اســـم اهللا فيـــه ملـــا كـــان بنـــاؤه رضرا وتفريقـــا بـــني املـــؤمنني ً، 

 تعطيلــه إمــا  وكــل مكــان هــذا شــأنه فواجــب عــىل اإلمــام،ومــأوى للمنــافقني
 وإذا كـــان هـــذا ، وإمـــا بتغيـــري صـــورته وإخراجـــه عـــام وضـــع لـــه،هبـــدم أو حتريـــق

شــأن مــسجد الـــرضار فمــشاهد الــرشك التـــي تــدعو ســدنتها إىل اختـــاذ مــن فيهـــا 
 وكــــــــذلك حمــــــــال املعــــــــايص ، وأوجــــــــب،ًأنــــــــدادا مــــــــن دون اهللا أحــــــــق بــــــــذلك

 عمــر  وقــد حــرق، كاحلانــات وبيــوت اخلامريــن وأربــاب املنكــرات،والفــسوق
 وحـرق حـانوت رويـشد الثقفـي ، بكاملهـا يبـاع فيهـا اخلمـربن اخلطاب قريـة

                                                
 مفهــوم هــذا أن ذلــك ال جيــب عــىل غــري اإلمــام ومثلــه مــن ينــوب عنــه وهــذا هــو الــذي يقتــضيه :قلــت) ١(

النظر الصحيح، ألنه لو قام به غريه لرتتب عـىل ذلـك مفاسـد وفـتن بـني املـسلمني قـد تكـون أكـرب مـن 
 ].منه.[ااملصلحة التي يراد جلبه

ــى « يف روى الــدواليب) ٢( رأيــت عمــر « :عــن إبــراهيم بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف قــال) ١/١٨٩ (»الكن
وســــــنده .»أحـــــرق بيــــــت رويـــــشد الثقفــــــي حتـــــى كأنــــــه مجـــــرة أو محمــــــة وكـــــان جارنــــــا يبيـــــع اخلمــــــر 

وأبــو ) ٣/٢٠٤/١ (»اجلـامع الكبـرية « يف ورواه عبـد الـرزاق عـن صـفية بنــت أيب عبيـد كـام.صـحيح
 ].منه.[عن ابن عمر وسنده صحيح أيضا) ١٠٣ص  (»األموال «  يفعبيد



 
 

٣٣ 
َّوهـم رسـول  ، فيـه عـن الرعيـة ملا احتجب سعد وحرق قرص،ًوسامه فويسقا

 وإنــام منعــه مــن ،عــة واجلمعــة تــاركي حــضور اجلام بتحريــق بيــوتص اهللا
ـــــــذين ال جتـــــــب علـــــــيهم كـــــــام أخـــــــرب هـــــــو عـــــــن  ـــــــساء والذريـــــــة ال فيهـــــــا مـــــــن الن

   كـام مل يــصح وقــف ، وال قربــة،ٍّومنهــا أن الوقـف ال يــصح عـىل غــري بـر.ذلـك
 وعــىل هــذا فيهــدم املــسجد إذا بنــي عــىل قــرب كــام ينــبش امليــت ،هــذا املــسجد

  ديــن  يف  فـال جيتمـع، أمحـد وغـريهاملـسجد نـص عـىل ذلـك اإلمــام يف إذا دفـن
 وكــــان احلكــــم ، بــــل أهيــــام طــــرأ عــــىل اآلخــــر منــــع منــــه،اإلســــالم مــــسجد وقــــرب

ًللـــسابق فلـــو وضـــعا معـــا مل جيـــز وال يـــصح هـــذا الوقـــف وال جيـــوز وال تـــصح 
ولعنـه مـن اختـذ القـرب  عـن ذلـك صهذا املـسجد لنهـي رسـول اهللا  يف الصالة

ًمــسجدا أو أوقــد عليــه رساجــا ً فهــذا ديــن اإلســالم الــذي بعــث اهللا بــه رســوله 
 »ونبيه وغربته بني الناس كام ترى 

                                                
الكواكـــــب «مــــن ) ١٧٩/١ (»الزهــــد « يف يعنــــي بــــاب القــــرص والقـــــصة رواهــــا عبــــد اهللا بــــن املبـــــارك) ١(

 ].منه.[بسند رجاله ثقات) ٣٩٠رقم (وأمحد )  ط٥٢٨ -٥١٣ ورقم ٥٧٥( تفسري »الدراري 
 إن :)تنبيـــه(.)٥٥٨ و٥٥٧ (»صـــحيح أيب داود « يف متفــق عليـــه مـــن حـــديث أيب هريــرة وهـــو خمـــرج) ٢(

 ].منه.[حديث اجلمعة حديث آخر من رواية ابن مسعود مرفوعا أخرجه مسلم دون البخاري
 هذا وإن كان هو املعقول لكن الـسند بـذلك مل يـصح عنـه ص فـإن فيـه أبـا معـرش نجـيح املـدين :قلت) ٣(

التحقيــق ) ١٠٧٣(» ختـريج املـشكاة « يف وهـو ضـعيف لـسوء حفظـه بـل حديثـه هــذا منكـر كـام بينتـه
 ].منه.[الثاين

 » واملتخـذين عليهـا املـساجد والـرسج لعـن اهللا زائـرات القبـور«يشري إىل حـديث ابـن عبـاس ) ٤(
رواه أبو داود وغريه ولكنه ضـعيف الـسند وإن هلـج بـذكره كثـري مـن الـسلفيني فـاحلق أحـق أن 

  :»كتاب التفصيل « يف ال وأن يتبع وممن ضعفه من املتقدمني اإلمام مسلم فقاليق



 
 

٣٤ 
فتبـــني ممـــا نقلنـــاه عـــن العلـــامء أن املـــذاهب األربعـــة متفقـــة عـــىل مـــا أفادتـــه 

وقــد نقــل اتفـــاق . مــن حتـــريم بنــاء املــساجد عــىل القبـــور،األحاديــث املتقدمــة
العلامء عىل ذلك اعلم الناس بأقواهلم ومواضـع اتفـاقهم واخـتالفهم أال وهـو 

 :  فقد سئل رمحه اهللا بام نصهشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
                                                                                                                        

هذا احلديث ليس بثابت، وأبـو صـالح بـاذام قـد اتقـى النـاس حديثـه وال يثبـت لـه سـامع مـن ابـن «
 ).٦٥/٨٢/١(» الكواكب « يف كام» الفتح « يف نفله ابن رجب »عباس

 »األمـة  يف عيفة واملوضـوعة وأثرهـا الـسيئاألحاديـث الـض« يف وقد بينت ضعف هذا احلـديث
وقــد ذكــرت هنــاك أن احلــديث صــحيح لغــريه إال اختــاذ الــرسج، فإنــه منكــر مل يــأت ) ٢٢٥(رقــم 

 .إال من هذا الطريق الضعيف
ألحــد » القــول املبــني «كتــاب  يف وقــد وقفــت اآلن عــىل خطــأ فــاحش حــول هــذا احلــديث فجــاء

  :)٧٩ص (نصه أفاضل العلامء املعارصين السلفيني ما 
إسناده عند أصحاب السنن مقال فإن إسناده عند احلـاكم خـال مـن  يف وهذا احلديث وإن كان«

 !»هذا املقال ألن طريق احلاكم غري طريقهم 
 واحلــديث مــدراه عنــد احلــاكم وغــريه عــىل أيب صــالح عــن ابــن عبــاس وقــد قــال احلــاكم :قلــت
  :)١/٣٧٤(عقبه 
 .»ه أبو صالح هو باذام ومل حيتجا ب«

 يف  وهـــو ضـــعيف عنـــد مجهـــور األئمـــة، ومل يوثقـــه إال العجـــيل وحـــده كـــام قـــال احلـــافظ:قلـــت
ًالتوثيــق كـــابن حبــان ومل نجــد للحــديث طريقــا آخـــر  يف  والعجــيل معــروف بتــساهله»التهــذيب«

 .لنشد عضده به بعد مزيد البحث عنه
ذه لــيس فيهــا ذكـــر ولعــل املــشار إليــه، عنـــي بكالمــه بعــض الــشواهد التـــي ذكرهتــا هنــاك لكــن هـــ

 ].منه.[ًالرساج أصال فهو وهم عىل وهم



 
 

٣٥ 
هــــل تــــصح الــــصالة عــــىل املــــسجد إذا كــــان فيــــه قــــرب والنــــاس جتتمــــع فيــــه «

 وهــل يمهــد القـــرب أو يعمــل عليــه حـــاجز أو ؟لــصاليت اجلامعــة واجلمعـــة أم ال
 :  فأجاب؟حائط

ــى مــسجد عــىل قــرب،احلمــد هللا ٍ اتفــق األئمــة أنــه ال يبن :  قــالص  ألن النبــي؛ُ
 يتخــــذون القبــــور مــــساجد أال فــــال تتخــــذوا القبــــور واإن مــــن كــــان قــــبلكم كــــان«

مـسجد فـإن كـان  يف وأنـه ال جيـوز دفـن ميـت.» فإين أهنـاكم عـن ذلـك ،مساجد
ًاملــسجد قبــل الــدفن غــري إمــا بتــسوية القــرب وإمــا بنبــشه إن كــان جديــدا وإن كــان  ِّ ُ

َاملسجد بني بعد القرب فإمـا أن يـزا ل املـسجد وإمـا تـزال صـورة القـرب فاملـسجد ُ
الفتـاوى  يف كـذا« فإنـه منهـي عنـه ،الذي عىل القرب ال يصىل فيه فرض وال نفـل

 ).٢/١٩٢ و١/١٠٧(له 
الـــديار املـــرصية فتـــوى شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة  يف وقـــد تبنـــت دار اإلفتـــاء

 يف فتــــوى هلــــا أصــــدرهتا تــــنص عــــىل عــــدم جــــواز الــــدفن يف هــــذه فنقلتهــــا عنــــه
 -٥٠١ ص ١١ج («جملـــــــــة األزهـــــــــر »  يف ملـــــــــسجد فلرياجعهـــــــــا مـــــــــن شـــــــــاءا

٥٠٣(. 
 : )٥٢ص ( »االختيارات العلمية « يف وقال ابن تيمية

 ويتعـــني ، وبينهـــا، واختـــاذ املـــساجد عليهـــا،وحيـــرم اإلرساج عـــىل القبـــور«
 .» وال أعلم فيه خالفا بني العلامء املعروفني ،إزالتها

                                                
 ١٩٣٠جملـد سـنة (حتـريم البنـاء عـىل القبـور مطلقـا فـانظر  يف ويف املجلة نفـسها مقـال آخـر) ١(

 ].منه).[٣٦٤ و٣٥٩ص 



 
 

٣٦ 
  وأقـــره)٢/٢٤٤/١( »الكواكـــب الـــدراري « يف ونقلـــه ابـــن عـــروة احلنـــبيل

وهكذا نـرى أن العلـامء كلهـم اتفقـوا عـىل مـا دلـت عليـه األحاديـث مـن حتـريم 
 واخلــروج عــن ، فنحــذر املــؤمنني مــن خمــالفتهم،اختــاذ املــساجد عــىل القبــور

﴿ّ خشية أن يشملهم وعيـد قولـه عـز وجـل ،طريقتهم


﴾. و﴿
﴾. 
  )٤٦-٣٣ص" (حتذير الساجد"

                                                
 ].منه.[١١٥سورة النساء اآلية ) ١(
 ].منه.[٣٧سورة ق اآلية ) ٢(



 
 

٣٧ 

 
 ]:قال اإلمام[

الـــرشع أن النـــاس منـــذ أول عهـــدهم كـــانوا أمـــة واحـــدة عـــىل  يف مـــن الثابـــت
هـــذا قـــول اهللا تبــــارك  يف واألصـــل ،التوحيـــد اخلـــالص ثـــم طـــرأ علــــيهم الـــرشك

َكــــــــــــان﴿: وتعــــــــــــاىل ـــــــــــاس َ ًأمــــــــــــة ُالنـَّ َّ ًواحــــــــــــدة ُ َ ِ َفبعــــــــــــث َ ََ َالنَّبيــــــــــــني اهللاَُّ َ ِّ َمبــــــــــــرشين ِ َِ ِّ ُ 
ــــذرين َومنْ َِ ِ ُ﴾.ــــاس ريض اهللا عنــــه كــــان بــــني نــــوح وآدم عــــرشة « : قــــال ابــــن عب
فـــــاختلفوا فبعـــــث اهللا النبيـــــني مبـــــرشين  كلهـــــم عـــــىل رشيعـــــة مـــــن احلـــــق قـــــرون

 .» ومنذرين

                                                
 ].منه[.٢١٣سورة البقرة اآلية ) ١(
) ٢/٥٤٦(واحلـاكم )  بتحقيق أمحد شـاكر رمحـه اهللا٤/٢٧٥(» تفسريه « يف  ابن جريررواه) ٢(

  :وقال
 .صحيح عىل رشط البخاري ووافقه الذهبي

وأمـــا مـــا رواه العـــويف عـــن ابـــن . وعـــزاه ابـــن عـــروة احلنـــبيل لـــصحيح البخـــاري وهـــو وهـــم:قلـــت
فــال ) ني مبــرشين ومنــذرينفبعــث اهللا النبيــ( كــانوا كفــارا :يقــول) كــان النــاس أمــة واحــدة (:عبــاس

يــصح عــن ابــن عبــاس ألن العـــويف ضــعيف ال حيــتج بــه، ولقــد أخطـــأ الفخــر الــرازي وغــريه مـــن 
حكــايتهم هلــذا القــول عــن ابــن عبــاس ســاكتني عنــه، وهلــذا قــال احلــافظ ابــن كثــري  يف املفــرسين

)١/٢٥٠(:  



 
 

٣٨ 
 : )٦/٢١٢/١(» الكوكب « يف قال ابن عروة احلنبيل

وهـذا يــرد قــول مــن زعـم مــن أهــل التــاريخ مـن أهــل الكتــاب أن قابيــل وبنيــه «
 .»عبدوا النار 

وفيـــه رد أيـــضا عـــىل بعـــض الفالســـفة واملالحـــدة الـــذين يزعمـــون أن : قلـــت
 .ك وأن التوحيد هو الطارئاإلنسان الرش يف األصل

 :  ويؤيد اآلية السابقة حديثان صحيحان،ويبطل هذا
 ، كلهـــمإين خلقـــت عبـــادي حنفـــاء«:  فـــيام يرويـــه عـــن ربـــهصقولـــه : األول

ُت علــيهم مـــا أحللـــت َّ وحرمـــ، عـــن ديــنهموإهنــم أتـــتهم الــشياطني فاجتـــالتهم
ً وأمرهتم أن يرشكوا يب ما مل أنزل به سلطانا،هلم ْ«. 

 فـــأبواه هيودانـــه ،مـــا مـــن مولـــود إال يولـــد عـــىل الفطـــرة«: صقولـــه : الثـــاين
وينـــرصانه ويمجـــسانه كـــام تنـــتج البهيمـــة هبيمـــة مجعـــاء هـــل حتـــسون فيهـــا مـــن 

 »؟جدعاء

                                                                                                                        
دم حتــى عبــدوا والقــول األول عــن ابــن عبــاس أصــح ســندا ومعنــى ألن النــاس كــانوا عــىل ملــة آ«

 .» فبعث اهللا إليهم نوحا عليه السالم فكان أول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض ،األصنام
 ].منه[.)٢/٢٠٥ (»إغاثة اللهفان « يف وهذا القول هو الذي صححه ابن القيم

 يف  إذا ذهــــب وجــــاء منــــه اجلــــوالن: جــــال واجتــــال:الــــضالل يقــــال يف أي اســــتخفتهم فجــــالوا معهــــم) ١(
 ].منه[.»غريب احلريب « يف ونحوه» هناية «.احلرب

 يف والبغــــــوي) ٥/٢٤/٢ (»الغريـــــب « يف ، واحلـــــريب)٤/١٦٢(، وأمحـــــد )٨/١٥٩(رواه مـــــسلم ) ٢(
 ].منه[.)١٥/٣٢٨/١(وابن عساكر ) ١/٢٥١/٢ (»هدبة بن خالد «حديث 



 
 

٣٩ 
﴿واقرؤوا إن شئتم «: قال أبو هريرة

﴾. اآلية«. 
ــف طــرأ الــرشك عــىل  ًإذا تبــني هــذا فــإن مــن املهــم جــدا أن يــتعلم املــسلم كي

 ؟املؤمنني بعد أن كانوا موحدين
 تفــسري قــول اهللا ســبحانه يف لقــد ورد عــن مجاعــة مــن الــسلف روايــات كثــرية

﴿: قـوم نـوحيف 
﴾ًأن هــؤالء اخلمــسة ودا ومــن ذكــر معــه كــانوا عبــادا صــاحلني  فلــام ، 

 ثــــم أوحــــى إىل ،مـــاتوا أوحــــى الـــشيطان إىل قــــومهم أن يعكفـــوا عــــىل قبـــورهم
 ،ًصناماالذين جاؤوا من بعدهم أن يتخذوا هلم أ

وزيــــن هلـــــم ذلــــك بأنـــــه أدعـــــى هلــــم عـــــىل أن يــــذكروهم فيقتـــــدوا بـــــأعامهلم 
 ثــــــم أوحـــــــى إىل اجليــــــل الثالــــــث أن يعبـــــــوهم مــــــن دون اهللا تعـــــــاىل ،الــــــصاحلة

ً يفعلـــون ذلـــك فأرســـل اهللا هلـــم نوحـــا عليـــه الـــسالم اوأومههـــم أن آبـــاءهم كـــانو
وقـــد .ًيال مـــنهم قلـــ فلـــم يـــستجيبوا لـــه إال،ًآمـــرا هلـــم أن يعبـــدوا اهللا تعـــاىل وحـــده

 .سورة نوح يف حكى اهللا عز وجل قصته معهم
 :  عن ابن عباس)٨/٥٤٣(صحيح البخاري  يف جاء

                                                
 ].منه[.٣٠سورة الروم آية ) ١(

 وغــريهم وقــد خرجتـــه) ١/٩٨ (، والـــدواليب)١٨/٥٢(ومــسلم ) ١١/٤١٨(رواه البخــاري )٢(
 ].منه[.١٢٢٠رقم ) اإلرواء(يف 

 ].منه[.٢٣سورة نوح اآلية ) ٣(



 
 

٤٠ 
 فلــــام هلكــــوا ، صــــاحلني مــــن قــــوم نــــوحأن هــــؤالء اخلمــــسة أســــامء رجــــال«

ـــشيطان إىل قـــومهم لـــسون أن انـــصبوا إىل جمالـــسهم التـــي كـــانوا جي: أوحـــى ال
ك وتنــسخ ، ففعلــوا، وســموها بأســامئهم،ًأنــصابا ك أولئــ ُ فلــم تعبــد حتــى إذا هلــ

تفـسري ابـن جريـر وغـريه عـن غـري واحـد مـن الـسلف  يف ونحـوه .»العلـم عبـدت 
 .ريض اهللا عنهم

 : )٦/٢٦٩(»الدر املنثور«ويف  
 : وأخرج عبد بن محيد عن أيب مطهر قال«

 يف أمـا إنـه قتـل:  فقـال،بـن امللهـب يزيـد )وهـو البـاقر(ذكروا عند أيب جعفر 
 أول

 :  قال» ودا «أرض عبد فيها غري اهللا ثم ذكر 
ًوكــان ود رجــال مــسلام«  فلــام مــات عــسكروا حــول ،قومــه يف ً وكــان حمببــا،ً
 يف  فلـــام رأى إبلـــيس جـــزعهم عليـــه تـــشبه،أرض بابـــل وجزعـــوا عليـــه يف قـــربه

أرى جــزعكم عــىل هــذا فهــل لكــم أن أصــور لكــم مثلــه :  ثــم قــال،صــورة إنــسان
 :  قالوا؟ناديكم فتذكرونه به يف فيكون

نـــادهيم وجعلـــوا يذكرونـــه فلـــام رأى مـــا  يف نعـــم فـــصور هلـــم مثلـــه فوضـــعوه
ًمنــزل كــل رجــال مــنكم متثــاال  يف هــل لكــم أن أجعــل لكــم: هبــم مــن ذكــره قــال

ً فـصور لكــل أهـل بيــت متثـاال مثلــه ،نعـم:  قــالوا؟بيتــه فتذكرونـه يف مثلـه فيكـون
 فجعلــوا يــرون مــا يــصنعون ،همؤوأدرك أبنــا:  قــال،فــأقبلوا فجعلــوا يذكرونــه بــه



 
 

٤١ 
:  قـــالً وتناســلوا ودرس أمـــر ذكــرهم إيـــاه حتــى اختــذوه إهلـــا مــن دون اهللا،بــه

 .« الذي سموه بود الصنم» ود «األرض  يف وكان أول ما عبد غري اهللا
 ، خـاتم الرسـلصًبارك وتعاىل وقد أرسـل حممـدا فاقتضت حكمة اإلله ت

وجعــــل رشيعتــــه خامتــــه الــــرشائع أن ينهــــي عــــن كــــل الوســــائل التــــي خيــــشى أن 
الـرشك الـذي هـو أكـربا الكبـائر  يف  لوقـوع النـاس- ولو بعد حني-تكون ذريعة

فلــذلك هنـــى عـــن بنـــاء املـــساجد عـــىل القبــور كـــام هنـــى عـــن شـــد الرحـــال إليهـــا 
 إذ كــــل ذلــــك يــــؤدي إىل الغلــــو هبــــا ، واحللــــف بأصــــحاهباًواختاذهــــا أعيــــادا

وعبادهتـــا مـــن دون اهللا تعـــاىل الســــيام عنـــد انطفـــاء العلــــم وكثـــره اجلهـــل وقلــــه 
الناصحني وتعاون شياطني اجلن واإلنس عىل إضـالل النـاس وإخـراجهم مـن 

 .وتعاىلعبادة اهللا تبارك 
َّوال خيفـــى أنـــه إذا كـــان مـــن املـــسلم عنـــدنا معـــرش املـــسلمني أن مـــن حكمـــة 

ــــــشبه  يف النهــــــي عــــــن الــــــصالة ــــــة هــــــو ســــــد الذريعــــــة وعــــــدم الت األوقــــــات الثالث
 التـشبه هبـم يف  فالذريعـة،تلك األوقـات يف باملرشكني الذين يعبدون الشمس

                                                
 ].منه[.»أوالد أوالدهم « : من رواية أبن حاتم»الكواكب « يف زاد) ١(

) ٦/١١٢/٢( البــن عــروة احلنــبيل »الكواكــب الــدري « يف كــام«ً ورواه ابــن أيب حــاتم أيــضا :قلــت) ٢(
الكنى واألسامء « يف إىل أيب املطهر هذا ومل أعرفه ومل يورده الدواليبوساق إسناده، وهو حسن 

 ].منه[.»فهرست رجال الشيعة «من ) الكنى( يف  وال مسلم»
ج « النــووي آداب زيــارة قــربه ص مــن كتابــه :قــال) ٣( ظاهريــه  يف وهــو خمطــوط) ٦٩/٢ (»مناســك احلــ

ام دخـل أحـدهم وخـرج الوقـوف بـالقرب كره مالك رمحه اهللا ألهل املدينة كلـ« :)٣٦٥٦عام (دمشق 
 وال بأس ملن قـدم مـن سـفر وخـرج إىل سـفر أن يقـف عنـد قـرب النبـيص : وإنام ذلك للغرباء قال:قال

َّ فـرق مالـك بـني أهـل املدينـة :قـال البـاجي.فيصيل عليه ويدعو له وأليب بكر وعمـر ريض اهللا عـنهام
اللهـم ال جتعـل قـربي « :مون هبا، وقد قال صوالغرباء، ألن الغرباء قصدوا ذلك، وأهل املدينة مقي

 ].منه[.»ًوثنا يعبد 



 
 

٤٢ 
 تـرى أننـا حتـى  أال،بناء املساجد عـىل القبـور والـصالة فيهـا أقـوى وأوضـحيف 

ــــاس هــــذه األوقــــات املنهــــي  يف اليــــوم مل نجــــد أي أثــــر يسء لــــصالة بعــــض الن
هـذه املـساجد واملـشاهد املبنيـة عـىل  يف  بينام نرى أسـوأ اآلثـار للـصالة،عنها

 واالســــتغاثة بأصـــحاهبا والنــــذر هلــــا واحللــــف بــــل ،القبـــور مــــن التمــــسح هبــــا
والــــسجود هلــــا وغــــري ذلــــك مــــن الــــضالل ممــــا هــــو مــــشاهد معــــروف فاقتــــضت 

 تبـــارك وتعـــاىل حتـــريم كـــل هـــذه األمـــور حتـــى يعبـــد اهللا تبـــارك وتعـــاىل تـــهحكم
قولـــه  يف وحـــده وال يـــرشك بـــه يشء فيتحقـــق بـــذلك أمـــر تعـــاىل بدعائـــه وحـــده

﴿﴾. 
ًوإن ممـا يأســف لــه كــل مــسلم طــاهر القلــب أن جيــد كثــريا مــن املــسلمني قــد 

 التي جـاءت باالبتعـاد عـن كـل مـا صخمالفة رشيعة سيد املرسلني  يف وقعوا
ًثـــــم يـــــزداد أســـــفا حـــــني يـــــرى قلـــــيال أو كثـــــريا مـــــن املـــــشايخ  ،خيـــــدج بالتوحيـــــد ًً

                                                
  :)٦٨/٢ (»مناسك احلج «كتابه  يف  النووي:قال) ١(

ُال جيــوز أن يطــاف بقــربهص، ويكــره إلــصاق الــبطن والظهــر بجــدران القــرب، قالــه احلليمــي وغــريه، «
وهــو الــذي قالــه العلــامء، .هــذا هــو الــصواب...ويكــره مــسحه باليــد وتقبيلــه، بــل األدب أن يبعــد منــه
حمــالفتهم ذلــك، فــإن االقتــداء والعمــل إنــام  يف وأطبقــوا عليــه، وينبغــي أن ال يغــرت بكثــري مــن العــوام

يكون بـأقوال العلـامء، وال يلتفـت إىل حمـدثات العـوام وجهـاالهتم، ولقـد أحـسن الـسيد اجلليـل أبـو 
يرضك قلـة الـسالكني، وإيـاك وطـرق اتبع طرق اهلدى وال «قوله ما معناه  يف عيل الفضيل بن عياض

الربكــة، فهــو  يف بالــه أن املــسح باليــد ونحــوه أبلــغ يف  ومــن خطــر»الــضاللة وال تغــرت بكثــرة اهلــالكني 
 يف مــن جهلــه وغفلتــه ألن الربكــة إنــام هــي فــيام وافــق الــرشع وأقــوال العلــامء وكيــف يبتغــي الفـــضل

 .»!خمالفه الصواب؟
 هبــذه الكلمــة أعطــى هــؤالء املــشايخ الــذين يتمــسحون بـــالقبور  رحــم اهللا اإلمــام النــووي فإنــه:قلــت

ًفعال، أو حيبذوهنا قوال ما يستحقونه من املنزلة، حيث جعلهم من العوام الذين ال جيوز أن يلتفـت  ً
 ].منه.[؟)فهل من مذكر(إىل جهاالهتم 

 ].منه[.١٨سورة اجلن، اآلية ) ٢(



 
 

٤٣ 
ً ويـــشهد اهللا أن كثـــريا ! بـــدعوى أن نيـــاهتم طيبـــه،يقـــروهنم عـــىل تلـــك املخالفـــة

ال هــــؤالء  وران عليهــــا الــــرشك بــــسبب ســــكوت أمثــــ،مــــنهم قــــد فــــسدت نيــــاهتم
 بـــــل تـــــسويغهم كـــــل مـــــا يرونـــــه مـــــن مظـــــاهر الـــــرشك بتلـــــك الـــــدعوى ،املـــــشايخ
 ؟الباطلة

ضـــيق جـــاءوا إىل ميـــت  يف أيـــن النيـــة الطيبـــة يـــا قـــوم مـــن أنـــاس كلـــام وقعـــوا
 ويطلبـــــون منـــــه العافيـــــة ،ًيرونـــــه صـــــاحلا فيدعونـــــه مـــــن دون اهللا ويـــــستغيثون بـــــه

بـل إذا ! ؟ اهللا ال يقـدر عليـه إالُوالـشفاء وغـري ذلـك ممـا ال يطلـب إال مـن اهللا ومـا
  بينام هـؤالء املـشايخ قـد يعلمـون أن النبـي!يا اهللا يا باز: زلت قدم دابتهم نادوا

                                                
 يـوم اخلطبـاء أحـد وبـني بينـيهذا الكتـاب  تأليف من سنني بضع بعد طويل نقاش جرى ولقد) ١(

 يعلـم املـستغيث أن بحجـة بجوازهـا الـشيخ فـرصح ،اهللا بغـري االسـتغاثة حـول بيته يف اجلمعة
 :قلـت ةواسـط :قال؟ يناديه فلامذا كذلك األمر كان لو :له فقلت !ينفع وال يرض ال امليت أن
ْنعبـدهم َمـا ﴿ غـريكم قـال كام :قلتم :أكرب اهللا ُ ُ َُ َّإال ْ َليقربونـا ِ ُ ُِّ َ َإىل ِ َزلفـى اهللاَِّ ِ ْ  يـةاآل الزمـر سـورة( ﴾ُ
 ًباسـا تـرى فهـل ًنفعـا وال ًرضا فـيهم يعتقـدون ال أهنـم حقا تعتقدون كنتم فإذا :هل قلت ثم ،)٣
 وال يـرض ال مـن يـا؟ بـاز يـا« بقولـه تزعمهـا التـي عقيدته عن اهللا بغري املستغيث يكشف نأ من
 يف أن تــرى العامــة عــن فــضال أنـت أنــك عــىل دليــل أكــرب فهـذا :تقلــ جيــوز نعــم :فقــال»  ينفـع

 أظـنكم ومـا األصـنام بـل واألحجـار اجلـامدات نـداء وبـني نـدائهم بني سويتم وإال نفعا ندائهم
 أويل يــــــــا فــــــــاعتربوا(.فبهــــــــت تنفــــــــع وال تــــــــرض ال أهنــــــــا بحجــــــــة أيــــــــضا نــــــــدائها جــــــــواز تــــــــرون
 ].منه[.)األبصار



 
 

٤٤ 
أجعلتنــي : مــا شــاء اهللا وشــئت فقــال:  ســمع يومــا بعــض الــصحابة يقــول لــهص
 !؟ًهللا ندا

 ،ً فـرارا مـن الـرشكصآمـن بـه عـىل مـن صفإذا كان هذا إنكـار رسـول اهللا 
 يف  مـــع أنـــه!يـــا اهللا يـــا بــاز: فلــامذا ال ينكـــر هـــؤالء املــشايخ عـــىل النـــاس قــوهلم

 وملــاذا نــرى ؟الداللـة عــىل الــرشك أوضــح وأظهــر مــن كلمــة مــا شــاء اهللا وشــئت
مالنــــا غــــري اهللا « و»توكلنــــا عــــىل اهللا وعليــــك «: العامــــة يقولــــون دون أي حتــــرج

ك ألن هــؤالء املــ؟»وأنــت  الــضالل وفاقــد الــيشء  يف شايخ إمــا أهنــم مــثلهم ذلــ
 بـــــــل يـــــــداهنوهم كـــــــي ال يوصـــــــموا بـــــــبعض ،ال يعطيـــــــه وإمـــــــا أهنـــــــم يـــــــداروهنم

الوصــامت التــي تقــيض عــىل وظــائفهم ومعاشــاهم غــري مبــالني بقــول اهللا تعــاىل 
 يف للنــاس بينــاه مــا بعــد مــن واهلــدى البينــات مــن أنزلنــا مــا يكتمــون الــذين إن﴿

 .﴾الالعنون ويعلنهم اهللا ميعلنه أولئك الكتاب
يــا حــرسة عــىل هــؤالء املــسلمني لقــد كــان املفــروض فــيهم أن يكونــوا دعــاة 

ـــــد  ،ً وســـــببا إلنقـــــاذهم مـــــن الوثنيـــــة وأدراهنـــــا،جلميـــــع النـــــاس إىل ديـــــن التوحي
ولكــنهم ســبب جهلهــم بــدينهم وإتبــاعهم أهــواءهم عــادوا مــرضب مثــل للوثنيــة 

ـــــائهم  يف هنم بـــــأهنم كـــــاليهودمـــــن قبـــــل املـــــرشكني أنفـــــسهم فـــــصاروا يـــــصفو بن
 لألسـتاذ عبـد الـرمحن »دعـوة احلـق «كتـاب  يف املساجد عىل القبور فقـد جـاء

 : )١٧٧ -١٧٦ص(الوكيل رمحه اهللا تعاىل 

                                                
 ].منه[.)١٣٩(» ألحاديث الصحية ا« يف حديث صحيح، جتد خترجيه) ١(

 ].منه[.١٥٩ اآلية البقرة سورة) ٢(



 
 

٤٥ 
 اللئــــيم االنكليــــزي املستــــرشق الوثنيــــة هــــذه املــــسلمني عــــىل ســــجل وقــــد «
 : )١٨١ -١٦٧ ص( فقال » املحدثون املرصيون« كتابه يف » لني دواردا«

 مــا -مــذاهبهم اخــتالف عــىل -املــرصيون وبخاصــة -املــسلمون وحيمــل«
 أو القـرآن مـن هلـام سـند ال ًوتقديـسا ًاحرتامـا املتـوفني لألولياء -الوهابيني عدا

 قبــــور أغلــــب فــــوق ويــــشيدون ،مــــنهم لألحيــــاء حيملــــون ممــــا أكثــــر األحاديــــث
 أقــل هــم مــن قبــور فــوق وينــصبون ومجيلــة كبــرية مــساجد املــشهورين األوليــاء
 ًمبـارشة ربقـال فـوق ويقـام ،بقبـة ًومتوجـا بـالكلس ًمبيـضا صـغريا بناء منهم شهرة
ـــــة« يـــــسمى القرميـــــد أو احلجـــــر مـــــن مـــــستطيل نـــــصب  اخلـــــشب مـــــن أو » تركيب
ــــاحلرير عــــادة النــــصب ويغطــــى ،ًتابوتــــا ويــــسمى  يــــاتباآل املطــــرز الكتــــان أو ب
 وأكثــــر ،مقــــصورة يــــسمى اخلــــشب مــــن ســــرت أو بانضقــــ بــــه وحيــــيط ،القرآنيــــة
 ،هلــم قليلــة آثــار عــىل حيتــوي أكثرهــا أن إال مــدافن مــرص يف األوليــاء أرضحــة
 وقــــد: يقــــول أن إىل.للميــــت ًتــــذكارا أقيمــــت فارغــــة قبــــورا إال ليــــست وبعــــضها
 قبــــور اءبنــــ تجديـــدب ُاليهــــود يفعـــل كــــان كـــام املــــسلمون يقـــوم أن العــــادة جـــرت

ـــــائهم ـــــضها ،أولي ـــــةغت ،وزخرفتهـــــا ،وتبي ـــــة طي ـــــابوت أو الرتكيب ـــــا الت  بغطـــــاء أحيان
 .»كام يفعل اليهود  ًرياء ذلك يفعلون هؤالء وأكثر ،جديد

علــم الكفــار الغربيـــون هــذه الـــضاللة التــي وقـــع فيهــا كثـــري مــن املـــسلمني ال 
 ،سـبيل حتقيـق مطـامعهم االسـتعامرية يف  فاسـتغلوها حتـى، الشيعة مـنهمسيام

النهــي  يف فتــوى لــه يف فقــد قــال فــضيلة األســتاذ الــشيخ أمحــد حــسن البــاقوري
 : عن زخرفة القبور وبناء القباب واملساجد عليها

                                                
 ].منه[.بزعمهم اهللا إىل وتقربا تعبدا فيفعلونه اآلخرون وأما بعضهم من هذا :قلت) ١(



 
 

٤٦ 
 أســاليب بعــض عــن حــدثني الــرشقيني كبــار أحــد أن أذكــر ،املناســبة وهبــذه«

ــــرضورة أن آســــيا يف االســــتعامر  مــــن اآلتيــــة القوافــــل بتحويــــل تقــــيض كانــــت ال
 فيـــه للمـــستعمر ٍجديـــد اجتـــاه إىل الواســـعة املنطقـــة تلـــك عـــرب بغـــداد إىل اهلنـــد
 .ختتاره القوافل جعل يف الدعاية وسائل من وسيلة أية جتد ومل ،غاية

   يف متقاربـــة مـــسافات عـــىل وقبـــاب ٍأرضحـــة عـــدة إقامـــة إىل اهتـــدوا ًوأخـــريا
 .الطريق هذا

ُمـــا هـــو إال أن اهتـــزت اإلشـــاعات بمـــن فيهـــا مـــن األوليـــاء وبـــام شـــوهد مـــن 
 ! حتى صارت تلك الطريق مأهولة مقصودة عامرة!كراماهتم

ــــــصة كلمــــــة أرســــــلها أن وأحــــــب  مــــــشارق يف املــــــسلمني إىل اهللا لوجــــــه ًخال
 ٌودعـــوة ،للفـــرد ٌةَرَعـــُن فإهنـــا املقـــابر تـــضخيم عـــن واعـــيقل أن ،ومغارهبـــا األرض

 .الرشق روح قتلت التي ةاملمقوت االرستقراطية وإىل ،يةاألنان إىل
ــــاس بــــني تــــسوي التــــي الــــدين رحــــاب إىل يعــــودوا وأن  أو ًأحيــــاء ًمجيعــــا الن
 .ًأمواتا
   خالــصة أعــامل مــن يــداه قــدمت ومــا بــالتقوى إال أحــد عــىل ألحــد فــضل ال
 .» اهللا لوجه

 وقــال الكاتــب القــدير واملــؤرخ الــشهري األســتاذ املحقــق رفيــق بــك العظــم
 »أشـهر مـشاهري اإلسـالم «خامتة ترمجة أيب عبيـدة ريض اهللا عنـه مـن كتابـه يف 

 : »القبور  يف كلمة«  حتت عنوان)٥٢٤ -٥٢١ص (
                                                

 ].منه[.الغزايل حممد لألستاذ) ١٧٤ ص (» اإلسالم من ليس«) ١(



 
 

٤٧ 
ال نريــد هبــذا العنــوان البحــث عــن تــاريخ القبــور كــالنواويس واألهــرام ومــا «

شــــاكلها مــــن معــــامل الوثنيــــة األوىل وإنــــام نريــــد الوقــــوف بفكــــرة القــــارئ عنــــد 
تعيـــني كثـــري مـــن  يف مكـــان قـــرب أيب عبيـــدة كـــاختالفهم يف اخـــتالف املـــؤرخني

ذا امللـــك العظـــيم وحتلـــوا بتلـــك قبـــور جلـــة الـــصحابة الكـــرام الـــذين دوخـــوا هـــ
الـشيم الــشامء وبلغـوا مــن الفـضل والتفــضل والتقـوى والــصالح غايـة مل يبلغهــا 
أحــــد مــــن األولــــني واآلخــــرين وقــــد بــــسط املؤرخــــون أخبــــار أولئــــك الرجــــال 

فتـــوح املاملـــك والبلـــدان حتـــى مل  يف العظـــام وعنـــوا بتـــدوين آثـــارهم العظيمـــة
 .نعم ما خدموا به األمة والدينالنفوس حاجة لالستزادة و يف يرتكوا
 يأخـذه أن يلبـث ال ،املتأمـل وقفـة األمـر هـذا عند بفكره وقف إذا القارئ إن

 أمكنتهــا واختفــاء العظــام الرجــال أولئــك قبــور ضــياع مــن وهلــة ألول العجــب
 وشــهرهتم أصــحاهبا قــدر جاللــة عــىل اآلثــار ومــدوين ،األخبــار نقلــة نظــر عــن
 ســبقهم بفــضيلة ًوإقــرارا لقــدرهم ًإعظامــا وسالنفــ ومــألت اآلفــاق طبقــت التــي

 .القرآن دعوة ونرشهم لإليامن
 أن: األمــر هــذا يف التأمــل عنــد الــنفس بــه حتدثــه مــا أقــل القــارئ أن جــرم ال

ــــــورهم علــــــمُت أن ينبغــــــي الرجــــــال أولئــــــك ــــــاب عليهــــــا وتــــــشاد ،بــــــالتعيني قب  القب
 وصــــدق والتقـــوى بالـــصالح لــــشهرهتم يكـــن مل إذا ،األســـاطني ذات العاليـــات
 األعــامل كبــار مــن أتــوه فلــام ،والــسالم الــصالة عليــه للنبــي وصــحبتهم اإليــامن
 ،املـــؤرخني نظــر عــن قبـــورهم غابــت فكيــف الرجــال أعـــاظم عنهــا تعجــز التــي

 تعيـني يف اختلـف حتـى والتـابعني الـصحابة أكـابر تـضم التـي أجداثهم ودرست
 باحلـــدس بعـــد هعلمـــو مـــا إال األثـــر أكثرهـــا عـــىل وعفـــي الـــسري أربـــاب أمكنتهـــا



 
 

٤٨ 
ك بعــد عليــه بالبنــاء أثــره وأظهــروا ،والتخمــني ــ  عنــد املــشاهد أن مــع ،احلــني ذل
 رفعهــا يف بالتــأنق الغايــة يبلــغ بــام األمــوات قبــور إىل العنايــة رصف املــسلمني
 األمــراء قبــور ســيام ال عنــدها املــساجد واختــاذ عليهــا القبــاب ورفــع وتــشييدها
 والــدجالني واملتمــشيخة ،اإلسـالم يف كريــش ٌأثــر هلـم يظهــر مل الــذين الظـاملني
 أولئـــــك وبـــــني بيـــــنهم نـــــسبة وال ،اإليـــــامن أحكـــــام جيهـــــل أكثـــــرهم كـــــان الــــذين
 ،الكـــرام الـــصحابة كبــار مـــن وإخوانـــه اجلــراح بـــن عبيـــدة كــأيب العظـــام الرجــال
  ؟ًقصيا ًمكانا والفضيلة بالتقوى وبلغوا ،ًطريا ًغضا الدين نقلوا الذين

 بأقــــل عـــرصهم يف يكونــــوا مل والتـــابعني صحابةالـــ أن: هــــذا عـــن واجلـــواب
 وأخيـار األبطـال مـشاهري مـن فـيهم نبـغ مـن لـشأن ًوتعظيام ،الرجال لقدر ًتقديرا
 الرفـــــات وتعظــــيم ،األمـــــوات قبــــور تــــشييد مـــــن يــــأنفون كـــــانوا أهنــــم إال ،األمــــة

 احلنيفيــــة ،الغــــراء الــــرشيعة صــــاحب مــــن ذلــــك عــــن الــــرصيح النهــــي لــــتحققهم
 ،للرفــات التعظــيم آثــار وحمــو ،الوثنيــة شــأفة الستئــصال جــاءت التــي ،الــسمحة

 وأن ،الــــدوارس روبــــالق خــــري أن ويـــرون ،األمــــوات قبــــور عــــىل العكـــوف أو
ـــك ،أرشف األعـــامل يف أرشف الـــذكر  هلـــذا اختفـــت عمـــن أتـــى بعـــد جـــيلهم ذل

 .ور كبار الصحابة وجلة املجاهدين إال ما ندرقب
تعيــــني أمكنتهــــا بــــاختالف الــــرواة وتــــضارب  يف ثــــم اختلفــــت نقلــــة األخبــــار

 .ظنون الناقلني

                                                
 أحكــام« كتــايب يف وبيانــه شــرب نحــو األرض عــن القــرب رفــع والــسنة بحــديث لــيس هــذا :قلــت) ١(

 ].منه[.)اإلسالمي املكتب طبع) ٢٠٩ -٢٠٨ ص( » وبدعها اجلنائز



 
 

٤٩ 
صــــدر اإلســــالم أثــــر لتعظــــيم القبــــور واالحتفــــاظ عــــىل أمــــاكن  يف ولــــو كــــان

 ، ملـا كــان يشء مـن هـذا االخــتالف،األمـوات بتـشييد القبـاب واملــساجد عليهـا
ـــ ت عنهـــا إىل اآلن قبـــور أولئـــك الـــصحابة الكـــرام كـــام مل تغـــب قبـــور وملـــا غاب

ــــــــي ابتــــــــدعها بعــــــــد العــــــــصور األوىل مبتدعــــــــة ،الدجاجلــــــــة واملتمــــــــشيخني  الت
 حتـــى باتـــت أكثـــر هـــذه القبـــاب ، وخـــالفوا فعـــل الـــصحابة والتـــابعني،املـــسلمني

 وتعيــد ســرية الوثنيــة بــأقبح أنواعهــا وأبعــد منازعهــا عــن ،متثــل هياكــل األقــدمني
 ولــو اعتــرب املــسلمون بعــد باختفــاء قبــور الــصحابة ،حلــق وأقرهبــا إىل الــرشكا

 ملـا اجـرتؤوا عـىل إقامـة ،الذين عنهم أخذوا هذا الدين وهبم نرص اهللا اإلسـالم
 يف ًالقباب عىل القبور وتعظـيم األمـوات تعظـيام يأبـاه العقـل والـرشع وخـالفوا

 وأرسار ،نـــة نبـــيهم فأضـــعناهاهـــذا كلـــه الـــصحابة والتـــابعني الـــذين أدوا إلينـــا أما
 .الرشيعة فعبثنا هبا
ـــــك مـــــا رواه ـــــور مـــــسلم يف وإلي  عـــــن أيب اهليـــــاج »صـــــحيحه « يف شـــــأن القب

 بعثنـي أال أبعثـك عـىل مـا: قال عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنـه: األسدي قال
ويف .ً وال قـربا مـرشفا إال سـويتهً أال تـدع متثـاال إال طمـستهصعليه رسـول اهللا 

ـــأرض : ًأيـــضا عـــن ثاممـــة بـــن شـــفي قـــال» صـــحيحه « كنـــا مـــع فـــضالة بـــن عبيـــد ب
 فتويف صاحب لنـا فـأمر فـضالة بقـربه فـسوي ثـم قـال سـمعت »ردوس «الروم بـ 

 . يأمر بتسويتهاصرسول اهللا 
                                                

األحاديـث الـواردة بـالنهي عـن تـشييد القبــور وتعظيمهـا ولعـن مـن يتخـذها مـساجد ويقــصدها ) ١(
بالنذور كثرية قد استقىص الكالم عليها كثري من األئمة املصلحني كشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .مظاهنا من كتب القوم كالواسطة وإغاثة اللهفان وغريمها يف قيم وأمثاهلام فلرتاجعوابن ال



 
 

٥٠ 
ً ثـم تأكيــدا لعهــد األمانــة ،ص بلغونــا الــذين أدوا إلينـا أمانــة رســول اهللا هكـذا

ــــه الرســــول   وهنتــــدي ، بأنفــــسهم لنــــستن بــــسنتهمصبــــدؤوا بكــــل مــــا أمــــرهم ب
 ، ولكــــــن قــــــرصت عقولنــــــا عــــــن إدراك معنــــــى تلــــــك اجلزئيــــــات،هبــــــدي نبــــــيهم

وانحطـــت مـــداركنا عـــن مقـــام العلـــم بحكمـــة التـــرشيع اإلهلـــي واألمـــر النبـــوي 
ك  يف  اتقــاء التــدرج،بعــدم تــشييد القبــورالقـايض  مــدارج الوثنيــة فلــم نحفــل بتلــ
ـــشييد القبـــور ،احلكمـــة  وحتكمنـــا بعقولنـــا القـــارصة بالـــرشع فحكمنـــا بجـــواز ت

 ،الــــدين يف ً حتــــى أصــــبحت كليــــات وخرقــــا،ًاســــتحبابا ملثــــل هــــذه اجلزئيــــات
 إذ مـــــا زلنـــــا نتـــــدرج حتـــــى جعلنـــــا عليهـــــا املـــــساجد ،ًوإفـــــسادا لعقيـــــدة التوحيـــــد

 ووقعنـــا مــن ثـــم فيهـــا ألجلـــه أمرنـــا الـــشارع ،وقــصدنا رفاهتـــا بالنـــذور والقربـــات
غفلــة عــن حكمــة الــرشع نــصادم  يف  كــل هــذا ونحــن ال نــزال،بطمــس القبــور
 .» حتى هنلك مع اهلالكني ،احلق ويصادمنا

ٍوقـــد يظـــن بعـــض النـــاس خاصـــة مـــن كـــان مـــنهم ذا ثقافـــة عـــرصية أن : لـــتق
 !الرشك قد زال وأنه ال رجعة له بسبب انتشار العلوم واستنارة العقول هبا

 إذ أن املـــــشاهد أن الـــــرشك عـــــىل ، فـــــإن الواقـــــع خيالفـــــه،وهـــــذا ظـــــن باطـــــل
 وال ،أكثــــر بقــــاع األرض يف ًاخـــتالف أنواعــــه ومظــــاهره ال يــــزال ضــــاربا أطنابــــه

 واألصــنام ، وعبــادة األنبيــاء والقديــسني،بــالد الغــرب عقــر دار الكفــر يف يامســ
 ومــن أبــرز مــا يظهــر ذلــك للعيــان انتــشار ، وعظــامء الرجــال واألبطــال،واملــادة

 .التامثيل بينهم
                                                                                                                        

 ].منه.[ »اجلنائز أحكم« بنااكت لذلك وراجع :قلت

 ].منه[.السابق تعليقنا نظرا) ١(



 
 

٥١ 
ًوإن ممــــا يؤســــفُ لــــه أن هــــذه الظــــاهرة قــــد أخــــذت تنتــــرش رويــــدا َ بعــــض  يف ُ

 !سلمنيالبالد اإلسالمية دون أي نكري من علامء امل
 فهـذه كثـري مـن بـالد املـسلمني وخاصـة الـشيعة ؟ًوما لنا نذهب بالقراء بعيـدا

 والطـــواف ،مـــنهم ففيهـــا عديـــد مـــن مظـــاهر الـــرشك والوثنيـــة كالـــسجود للقبـــور
 وغـــري ، ودعـــائهم مـــن دون اهللا تعـــاىل، واســـتقباهلا بالـــصالة والـــسجود،حوهلـــا

رت مــــن أدران عــــىل أننــــا لــــو فرضــــنا أن األرض قــــد طهــــ ذلــــك ممــــا ســــبق ذكــــره
 فـــال جيـــوز لنـــا أن نبـــيح اختـــاذ ،الـــرشكيات والوثنيـــات عـــىل اخـــتالف أنواعهـــا

الوســـــائل التـــــي خيــــــشى أن تـــــؤدي إىل الــــــرشك ألننـــــا ال نــــــأمن أن تـــــؤدي هــــــذه 
 يف ســـيقع ،الوســائل بـــبعض املــسلمني إىل الـــرشك بــل نحـــن نقطــع بـــأن الــرشك

ـــى اآلن-آخـــر الزمـــان يف هـــذه األمـــة  وإليـــك بعـــض -! إن مل يكـــن قـــد وقـــع حت
 :  حتى تكون عىل بينة من األمرصذلك عن النبي  يف النصوص الواردة

 أليـــــــات النـــــــساء دوس حـــــــول ذي ال تقـــــــوم الـــــــساعة حتـــــــى تـــــــضطرب« -١
 .اجلاهلية بتبالة يف ها دوسً وكانت صنام تعبد»اخللصة
يــا : فقالـت عائـشة»  والعـزى ال يـذهب الليـل والنهـار حتـى تعبـد الـالت« -٢

﴿:  إن كنــت ألظـن حــني أنـزل اهللا!رسـول اهللا
﴾قـال،ً أن ذلـك تامـا  :

                                                
 ].منه[.)٢/٢٧١(، وأمحد )٨/١٨٢(، ومسلم )١٣/٦٤(رواه البخاري) ١(

 مــن احلجــاج عــىل أهــون« :ويقــال املثــل هبــا بيــرض التــي تبالــة وليــست ،بــاليمن موضــع هــي) ٢(
 ].منه[.» نووي«.بالطائف تلك نأل » تبالة

 ].منه[.]٣٣وكذا سورة التوبة اآلية [ .٩ اآلية الصف سورة) ٣(



 
 

٥٢ 
ك مــا شــاء اهللا« ً ثــم يبعــث اهللا رحيــا طيبــة،إنــه ســيكون مــن ذلــ   فتــوىف كــل مــن،ً

 فيبقـــى مـــن ال خـــري فيـــه فريجعـــون إىل ديـــن ،ِقلبـــه مثقـــال حبـــة خـــردل إيـــامنيف 
 .»آبائهم 

                                                
 يف يتحقــــق وإنــــام ،بتاممــــه يتحقــــق مل اآليــــة يف املــــذكور الظهــــور أن بيــــان احلــــديث هــــذا يف )١(

 اخللفـــاء زمـــن يف صوفـــاهت بعـــد اتـــسعت ورالظهـــ دائـــرة أن فيـــه شـــك ال وممـــا ،املـــستقبل

 األرضـــية الكــرة مجيــع عــىل اإلســالم بـــسيطرة إال الــتامم يكــون وال ،بعــدهم ومــن الراشــدين
 مـا األمـر هـذا ليبلغن :قال أنهص عنه صح فقد بذلكص الرسول إلخبار قطعا هذا وسيتحقق

 بــذل أو عزيــز بغــز الــدين اهــذ اهللا أدخلــه إال وبــر وال مــدر بيــت اهللا يــرتك وال والنهــار الليــل بلــغ
 يف بــرشان وابــن) ٤/١٠٣ (أمحــد رواه.رالكفــ بــه اهللا يــذل وذال اإلســالم بــه اهللا يعــر عــز ذليــل
 كتــاب« يف منــده وابــن) ١/١٢٦/١ (» الكبــري املعجــم« يف والطــرباين )١ /٦٠(»  األمـايل«

 :قــالو) ١٦٦/١ (» اإلســالم ذكــر« يف املقــديس الغنــي عبــد واحلــافظ) ١٠٢/١ ( »اإليــامن
 » الشيخني طرش عىل صحيح« :وقال) ٤٣١ -٤/٤٣٠ (واحلاكم » صحيح حسن حديث«

ولـه عنـده وعنـد ابـن منـدة شـاهد مـن حـديث .فقـط مـسلم طرش عـىل هـو وإنام الذهبي ووافقه
 .املقداد بن األسود وهو عىل رشط مسلم أيضا

 اآليــة تفـرس أن بجيــ الـشامل الواســع وبمعنـاه ضــوئه فعـىل ،الكريمــة آليـةل مفــرس فهـذا احلـديث
 رومــا مدينــة ســيفتحون املــسلمني أنص عــنه صــح مــا واحلــديث اآليــة جزئيــات ومــن.املــذكورة
 الثــاين الفــتح يتحقــق أن بــد فــال األول الفــتح حتقــق وقــد القــسطنطينية فــتحهم بعــد البابــا عاصــمة

 .)حني بعد نبأه ولتعلمن(
 يعـــدوا أن املـــسلمني فعـــىل) ٤رقـــم » األحاديـــث الـــصحيحة « يف راجـــع حـــديث الفـــتح وخترجيـــه(

 حلرماتــــه واجتنــــاهبم نبيــــه لــــسنة وإتبــــاعهم لكتابــــه وتطبــــيقهم ،رهبــــم إىل يرجعــــوهم لــــذلك أنفــــسهم
 الــسري اســتأنفوا قـد املــسلمني بــأن يبـرش قــد مــا األفـق ويف وتعــاىل ســبحانه يرضـيه مــا عــىل واحتـادهم

 ].منه[.اآلمال تعاىل اهللا حقق ذلك نحو



 
 

٥٣ 
ــى تلحــق قبائــل« -٣ ــى تعبــد ، مــن أمتــي باملــرشكنيال تقــوم الــساعة حت  وحت

 .»ن القبائل من أمتي األوثا
ــى ال يقــال« -٤   ال إلــه :  ويف روايــة، اهللا،اهللا: األرض يف ال تقــوم الــساعة حت

 .»إال اهللا 
 فــإذا ،هـذه األمــة يف ٌففـي هــذه األحاديـث داللــة قاطعــة عـىل أن الــرشك واقــع

ل واألســباب األمــر كــذلك فيجــب عــىل املــسلمني أن يبتعــدوا عــن كــل الوســائ
                                                                                                                        

  وقـــــال ) ٥٥٥تفـــــسري -١٣٠/٢(» الكواكـــــب« يف ا أمحـــــد كـــــاموكـــــذ) ٨/١٨٢(رواه مـــــسلم ) ١(
 .»وسنده صحيح«

ًمـستدركا ) ٥٤٩ و٤٤٧-٤/٤٤٦(واحلـاكم ) ٢١٦/٢ق (» مـسنده « يف  ورواه أبو يعىل:قلت
 ].منه[.!له عىل مسلم فوهم

) ٤٤٩، ٤/٤٤٨ (احلـــــــاكم و،وصـــــــححه) ٣/٢٢٧ (والرتمـــــــذي ،)٢/٢٠٢ (داود أبـــــــو رواه) ٢(
 مـــــن) ٥/١٦٧/١( » الغريـــــب« يف واحلـــــريب) ٥/٢٨٤ (أمحـــــدو) ٩٩١ رقـــــم (والطيالـــــيس

 وإنــام الــذهبي ووافقــه » نيالــشيخ رشط عــىل صــحيح« :احلــاكم وقــال ًمرفوعــا ثوبــان حــديث
 مـن شـاهد ولـه ،)٨/١٧١ (صـحيحه يف احلـديث هـذا أخـرج وقـد فقـط مسلم رشط عىل هو

 ].منه[.)٢٥٠١ (الطياليس عند هريرة أيب حديث

 وأمحـــد) ٤٩٥) ٤/٤٩٤ (احلـــاكم و،وحـــسنه ،)٣/٢٢٤ (والرتمـــذي ،)١/٩١ (مــسلم رواه) ٣(
 يف القــواس عمــر ابــن يوســف) ٤٩/١( » التوحيــد« يف منــده وابــن) ٢٦٨ و٢٥٩ و٣/١٠٧(
 عـــىل صـــحيح« :وقـــال واحلـــاكم ألمحـــد روايـــة وهـــي لـــه الثانيـــة والروايـــة) ٦٨/١ (» حديثـــه«

 .قال كام وهو » مسلم رشط
 ].منه[.الذهبي ووافقه الشيخان رشط عىل وصححه مسعود ابن حديث من شاهد عنده وله



 
 

٥٤ 
 مثــل مــا نحــن فيــه مــن بنــاء املــساجد عــىل ،التــي قــد تــؤدي بأحــدهم إىل الــرشك

 . وحذر أمته منهصالقبور ونحو ذلك مما سبق بيانه مما حرمه رسول اهللا 
 وال تزيـــد املـــؤمن ً، فإهنـــا ال هتـــدي ضـــاال،ٌوال يغـــرت أحـــد بالثقافـــة العـــرصية

 وصــدق ص جــاء بــه الرســول  وإنــام اهلــدى والنــور فــيام،هــدى إال مــا شــاء اهللا
﴿: اهللا العظيم إذ يقـول


﴾. 
  )١٢٠-١٠١ص" (حتذير الساجد"

 املساجد املبنية عىل القبوريف باب حكم الصالة  ]٧٤[
 ]:قال اإلمام[
ن النهي عن بناء املـساجد عـىل القبـور يـستلزم النهـي عـن الـصالة فيهـا مـن إ

 ،ىبــــاب أن النهــــي عــــن الوســــيلة يــــستلزم النهــــي عــــن الغايــــة بــــاألوىل وبــــاألحر
مثـل هــذا  يف  والنهـي،املـساجد منهـي عنهــاهـذه  يف فينـتج مـن ذلـك أن الــصالة

 وقـــد قــال بـــبطالن املوضــع يقتــيض الـــبطالن كــام هـــو معــروف عنـــد العلــامء

                                                
 ].منه[.١٦-١٥ اآليتان املائدة سورة) ١(
 النهـي يكـون أن بـني العلـامء فـرق وهلـذا بعينهـا عنهـا منهـي املـساجد هـذه يف الصالة ألن وذلك قلت) ٢(

 .يبطلها فال هبا خمتصا يكون ال أن وبني فيبطلها بالعبادة خيتص ملعنى
 الفقيــه للحــافظ » واحلكــم العلــوم جــامع« يف األمثلــة وبعــض اهلامــة ملــسألةا هــذه توضــيح انظــر
 ].منه[.)٤٣ ص (احلنبيل رجب ابن



 
 

٥٥ 
الـــصالة فيهـــا اإلمـــام أمحـــد وغـــريه ولكنـــا نـــرى أن املـــسألة حتتـــاج إىل تفـــصيل 

 : فأقول
 املساجد املبنية عىل القبور يبطل الصالة يف قصد الصالة

 كثــري يفعلــه كــام هبـا والتــربك القبــور أجــل مـن فيهــا الــصالة يقـصد أن: األوىل
 !اخلاصة من قليل وغري ،العامة من

 .للقرب قصدا ال اتفاقا فيها يصيل أن: الثانية
 إذا ألنــه ،وبطالهنــا بــل فيهــا الــصالة حتــريم يف شــك ال األوىل احلالــة ففــي
ك فعــل مــن ولعــن ،القبــور عــىل املــساجد بنــاء عــن ص هنــى ــ  عــن فــالنهي ،ذل
 .ًقريبا سبق كام البطالن يقتيض هنا والنهي أوىل فيها الصالة قصد

 القرب أجل من قصدُت مل ولو املذكورة املساجد يف الصالة كراهة

 وإنـــام ،فيهـــا الـــصالة بـــبطالن احلكـــم يل يتبـــني فـــال ،الثانيـــة احلالـــة يف وأمـــا
 ،خــاص دليــل مــن لــه بــد ال احلالــة هــذه يف بــالبطالن القــول ألن ،فقــط لكراهــةا

 النهــي عــىل بنــاء صــح إنــام الــسابقة احلالــة يف الــبطالن بــه أثبتنــا الــذي والــدليل
 املـسجد هـذا يف الـصالة قـصد بـأن القـول فيـصح ،القـرب عـىل املسجد بناء عن

 خـــاص هنـــي عليـــه فلـــيس ،قـــصد دون فيـــه الـــصالة بـــبطالن لقـــول وأمـــا ا،يبطلهـــا
 .ًولوياأ بله صحيحا قياسا عليه يقاس أن يمكن وال فيه عليه االعتامد يكمن

 ،الــــبطالن دون الكراهــــة إىل اجلمهــــور ذهــــاب يف الــــسبب هــــو هــــذا ولعــــل
ـــق مـــن مزيـــد إىل حيتـــاج املوضـــوع بـــأن معرتفـــا هـــذا أقـــول  القـــول وأن ،التحقي



 
 

٥٦ 
ك مــن ٍءيش يف علــم عنــده كــان فمــن ٌحمتمــل بــالبطالن ــ  مــع ببيانــه ليتفــضلف ذل
 .ًمأجورا ًمشكورا الدليل
 مــا أقــل فهــذا ،القبــور عــىل املبنيــة املــساجد يف الــصالة بكراهــة القــول وأمــا
 : ألمرين وذلك الباحث يقوله أن يمكن

 وال كــــــانوا الــــــذين والنــــــصارى بــــــاليهود ًتــــــشبها فيهــــــا الــــــصالة يف أن: األول
 .!القبور عىل املبنية املساجد تلك يف التعبد يقصدون يزالون

ًأن الــصالة فيهــا ذريعــة لتعظــيم املقبــور فيهــا تعظــيام خارجــا عــن حــد : الثــاين ً
ً فينهى عنها احتياطا وسدا للذريعة،الرشع  ال سيام ومفاسد املساجد املبنية عـىل ،ً

 فقــال ،وقــد نـص العلـامء عـىل كــل مـن العلتـني ،ًام سـبق مـراراالقبـور ماثلـة للعيـان كــ
 : العالمة ابن امللك من علامء احلنفية

 .»الصالة فيها استنانا بسنة اليهود ألن ،إنام حرم اختاذ املساجد عليها«
ــــشيخ القــــاري بعــــض  وكــــذلك قــــال ، وأقــــره)١/٤٧٠( »املرقــــاة « يف نقلــــه ال

 .العلامء املتأخرين من احلنفية وغريهم كام سيأيت
                                                

 القديمــــة املدينــــة الفاتيكــــان« عنــــوان حتــــت م ١٩٥٨ مــــايو عــــدد » املختــــار« جملــــة يف مقــــاال قـــرأت) ١(
  :)٤٠ ص (يقولف املدينة هذه يف بطرس كنيسة » بيتي كارلوس رونالد« كاتبه فيه يصف » املقدسة

 مكرســة ســاحة عــىل تقــوم ،املــسيحي العــامل يف نوعهــا مــن كنيــسة أكــرب هــي بطــرس كنيــسة إن«
 صـــياد :نفـــسه القـــديس قـــرب عـــىل قائمـــة إهنـــا ،ًقرنـــا عـــرش ســـبعة مـــن أكثـــر منـــذ املـــسيحية للعبـــادة
 الرومانيـــة واخلرائـــب األثريـــة املقـــابر مـــن تيـــه يقـــع أرضـــيها وحتـــت ،املـــسيح حـــواري ،الـــسمك

 . »يمةالقد
 ].منه[.للعبادة الكبرية األعياد أيام يف ألف مائة نحو يقصدها نه أ ذكر ثم



 
 

٥٧ 
 : )٢٢ص ( » القاعدة اجلليلة« يف وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 كـــام ،ًواختـــاذ املكـــان مـــسجدا هـــو أن يتخـــذ للـــصلوات اخلمـــس وغريهـــا«
 واملكــــان املتخــــذ مــــسجدا إنــــام يقــــصد فيــــه عبــــادة اهللا ،تبنــــى املــــساجد لــــذلك

 أن تتخــــذ قبــــورهم مــــساجد تقــــصد ص فحــــرم ،ودعــــاؤه ال دعــــاء املخلــــوقني
عبـادة  وإن كـان القاصـد لـذلك إنـام يقـصد ،للصلوات فيها كام تقصد املساجد

اهللا وحــــده ألن ذلـــــك ذريعــــة إىل أن يقـــــصدوا املـــــسجد ألجــــل صـــــاحب القـــــرب 
 اهللا لعبـادة املكـان هـذا اختـاذ عـن ص  فنهى رسـول اهللا،ودعائه والدعاء عنده

 .باهللا الرشك إىل ذريعة يتخذ لئال وحده
 عنــه ينهــى ،راجحــة مــصلحة فيــه ولــيس مفــسدة إىل يفــيض كــان إذا والفعــل

 املفــــــسدة مـــــن ذلـــــك يف ملــــــا ،الثالثـــــة األوقـــــات  يفالــــــصالة عـــــن ينهـــــى كـــــام
 قـــصد يف ولــيس ،الــرشك إىل يفــيض الــذي باملــرشكني التــشبه وهــو ،الراجحــة
ك يف الــصالة ك غــري يف التطــوع إلمكــان راجحــة مــصلحة األوقــات تلــ ــ  مــن ذل
 .األوقات

هـــــذه  يف فـــــسوغها كثـــــري مـــــنهم األســـــباب ذوات يف العلـــــامء تنـــــازع وهلـــــذا
قويل العلامء ألن النهي إذا كـان لـسد الذريعـة أبـيح للمـصلحة  وهو أظهر ،األوقات
 وفعل ذوات األسباب حيتاج إليـه فيـه هـذه األوقـات ويفـوت إذا مل يفعـل ،الراجحة

سـبب لـه فإنـه يمكــن ال  بخـالف مـا ،فيهـا مـن املــصلحة فيهـا مـصلحتها فأبيحـت ملـا
 مفـسدة توجـب بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه غري هذا الوقت فال تفوت يف فعله

 .النهي عنه
                                                

 ].منه[.ونحوها الوضوء وسنة املسجد حتية كركعتي األسباب ذوات الصلوات يعني :قلت) ١(



 
 

٥٨ 
 لـئال يفـيض ،هـذه األوقـات لـسد ذريعـة الـرشك يف فإذا كان هنيه عن الـصالة

ذلــك إىل الــسجود للــشمس ودعائهــا وســؤاهلا كــام يفعلــه أهــل دعــوة الــشمس 
ً كــان معلومــا أن دعــوة الــشمس ،والقمــر والكواكــب الــذين يــدعوهنا ويــسألوهنا

 مــن الــصالة التــي هنــى عنهـــا ً وأعظــم حتــريام،والــسجود هلــا هــو حمــرم لنفــسه
 كــــذلك ملــــا هنــــى عــــن اختــــاذ قبــــور األنبيــــاء ،لــــئال يفــــيض إىل دعــــاء الكواكــــب

ك إىل ،والــصاحلني مــساجد ــ  فنهــى عــن قــصدها للــصالة عنــدها لــئال يفــيض ذل
 .»دعائهم كان دعاؤهم والسجود أعظم حتريام من اختاذ قبورهم مساجد 

أمــر متفــق عليــه مــن العلــامء هــذه املــساجد هــو  يف واعلــم أن كراهــة الــصالة
بطالهنـــا وظــاهر مـــذهب  يف  وإنـــام اختلفــوا، ويــأيت)١٧٨ص(كــام ســبق بيانـــه 

-١٧٧ص( وبــــه جــــزم املحقـــق ابــــن القـــيم كــــام تقــــدم ،احلنابلـــة أهنــــا ال تـــصح
١٧٨(. 

اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصـحاب « يف وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 : )١٥٩ص ( »اجلحيم 
 يتعني وغريهم وامللوك والصاحلني األنبياء قبور عىل املبنية املساجد فهذه«
 كــرهُتو ،املعــروفني العلــامء بــني ًخالفــا فيــه علــمأ ال ممــا هــذا ،بغــريه أو هبــدم إزالتهــا
 النهي ألجل املذهب ظاهر يف عندنا تصح وال ،أعلمه خالف غري من فيها الصالة
 لكون خالف املسألة هذه يف وليس أخر أحاديث وألجل ،ذلك يف الوارد واللعن
 هـل ،مـسجد عـن املجـردة املقـربة يف أصـحابنا اختلف وإنام ،ًواحدا فيها املدفون
 ؟آخــر قـرب عنــده يكـن مل وإن ،الفـذ القــرب عنـد الــصالة عـن ينهـى أو أقــرب ثالثـة حـدها
 . »وجهني عىل



 
 

٥٩ 
 فقـــــال » العلميـــــة االختيــــارات« يف رجحـــــه الـــــذي هــــو الثـــــاين والوجـــــه: قلــــت

 : )٢٥ص(
 وتعلـيلهم كالمهم عموم بل الفرق هذا أصحابه وعامة أمحد كالم يف وليس«

 واملقـربة الـصواب وهـو ،القبـور من واحد قرب عند الصالة منع يوجب واستدالهلم
 ممـا املقـربة اسـم يف دخـل مـا وكـل: أصـحابنا وقـال ،قـرب مجـع أنـه ال فيـه قـرب مـا كـل

 املنفــرد القــرب حلرمــة متنــاوال يكــون املنــع أن يعــني فهــذا فيــه يــصىل ال القبــور حــول
 املـسجد أي( فيـه الـصالة جتـوز ال هأنـ ،وغـريه اآلمـدي وذكـر ،إليـه املـضاف وفنائـه
ـــى )القـــرب إىل قبلتـــه الـــذي  وذكـــر ،آخـــر حائـــل ربةاملقـــ وبـــني احلـــائط بـــني يكـــون حت
 .» أمحد منصوص أنه بعضهم
 يف الـــصالة عــن يـــسأل أمحــد يعنـــي اهللا عبــد أبـــا ســمعت: األثـــرم بكــر أبـــو قــال
 ؟فيـه أيـصىل القبـور بـني يكـون املـسجد: لـه قيـل املقـربة يف الـصالة فكره ؟املقربة
 .اجلنائز عىل فيه يصىل أن ورخص ،الفرض يهف يصىل أن فكره

 ألن ،اجلنــائز إال املقــابر بــني مــسجد يف يــصىل ال«:  ًأيــضا أمحــد اإلمــام وقـال
 . »سنتها هذه اجلنائز
 : » الفتح« يف رجب ابن احلافظ قال
 صــلينا: عمــر ابــن مــوىل نــافع قــال: املنــذر ابــن قــال ،الــصحابة فعــل إىل يــشري«



 
 

٦٠ 
 .» عمر ابن ذلك وحرض هريرة أبو يومئذ واإلمام سلمة وأم عائشة عىل

 ).٢ و٦٥/٨١/١( » الدراري الكواكب« انظر
 دليـ ال فقـط الفـرض ذكـر عـىل األوىل الروايـة يف أمحـد اإلمـام اقتـصار ولعل

 هـو البيـوت يف صـالهتا النوافـل أن املعلـوم مـن فـإن ،جـائز الـسنن من غريه أن عىل
 ال« الثانيـة الروايـة يف قولـه عمـوم ويؤيـده ،الفـرض مـع يذكرها مل ولذلك ،األفضل
 .قلناه فيام نص فهذا .» اجلنائز إال املقابر بني مسجد يف يصىل

 : أنس عن تقدم ما أمحد عن املنصوص ويؤيده
 . »القبور عىل مسجد يبنى أن كرهي كان«

 هذا لعل بل ،القرب وبني بينه ًحائال يكفي ال املسجد جدار أن عىل رصيح فإنه
   حـــسم ألنـــه األقـــرب هـــو وهـــذا ًمطلقـــا القبـــور بـــني املـــسجد بنـــاء جـــواز ينفـــي القــول
 .الرشك ملادة
 : » االقتضاء« يف تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ثم
 دخلُيـــ ال مـــسدودة الـــسالم عليـــه إبـــراهيم قـــرب عـــىل التـــي ةَيـــنُْالب كانـــت وقـــد«
 باخللفــــاء املتــــصالت النــــسوة بعــــض إن فقيــــل الرابعــــة املائــــة حــــدود إىل إليهــــا
ك يف رأت  هــذه عــىل اســتولوا ملــا النــصارى إن: وقيــل !لــذلك فنقبــت ًنامــام ذلــ

ك نقبــوا النــواحي ك تــرك ثــم ،ذلــ  أهــل وكــان ،املتــأخرة وحتــالف بعــد ًمــسجدا ذلــ
                                                

ســند صــحيح عــن نــافع ) ١/٤٠٧/١٥٩٤(» املــصنف « يف األثــر أخرجــه عبــد الــرزاق:قلــت)١(
 ].منه[به



 
 

٦١ 
 عـن أصـحاهبم وينهـون ،البنيـة تلـك جممـوع يف يـصلون ال شيوخنا من الفضل
 .» تقدم كام ملعصيته واتقاء ص الرسول ألمر إتباعا فيها الصالة
 هـذا مـن غفلـة يف فهـم اليـوم شـيوخنا وأمـا ،مـىض فـيام يوخهمشـ كـان هكذا
 ولقــد ،املــساجد هــذه مثــل يف الـصالة يقــصدون مــنهم فكثــري ،الــرشعي احلكـم
 الـــشيخ قـــرب إىل -بعـــد بالـــسنة أتفقـــه مل صــغري وأنـــا -،بعـــضهم مـــع أذهـــب كنــت
 الــــشيخ باحثــــت ذلــــك حرمــــة علمــــت أن فلــــام !عنــــده معــــه ألصــــيل عــــريب ابــــن

 ،هنـــاك الـــصالة مـــن وامتنـــع تعـــاىل اهللا هـــداه حتـــى ذلـــك يف ًاكثـــري إليـــه املـــشار
ــــذلك يعــــرتف وكــــان ــــشكرين ،يل ب  اهللا رمحــــه هلدايتــــه ســــببا كنــــت أن عــــىل وي
 .له وغفر تعاىل

 .اهللا هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما هلذا هدانا الذي هللا واحلمد



 
 

٦٢ 

 استقباله دون ولو القرب عىل املبني املسجد يف الصالة كراهة

 كـــل يف مــضطردة القبــور عــىل املبنيـــة املــساجد يف الــصالة كراهــة أن واعلــم
 كل عىل مكروهة فيها فالصالة ،يساره أو يمينه خلفه أو أمامه القرب كان سواء ،حال
 ارتكـب احلالـة هـذه يف ألنـه ،القـرب إىل الـصالة كانـت إذا تشتد الكراهة ولكن حال

 إىل الـــصالة واألخـــرى ،جداملـــسا هـــذه يف الـــصالة يف األوىل خمـــالفتني املـــصيل
 الـصحيح بـالنص املـسجد غـري أو املـسجد كـان سـواء ًمطلقـا عنها منهي وهي القرب
 ).١٦٨ص( تقدم كام ص اهللا رسول عن

 ذلك يف العلامء أقوال

 مـن يكـره مـا بـاب«: » الـصحيح« يف بقوله البخاري املعنى هذا إىل أشار وقد
 عنـه اهللا ريض عـيل بـن احلسني بن احلسن مات وملا ،القبور عىل املساجد اختاذ

 هـــل أال«: يقـــول ًصـــائحا فـــسمعوا ،رفعـــت ثـــم ســـنة قـــربه عـــىل القبـــة امرأتـــه رضبـــت
 األحاديـث بعـض سـاق ثـم ،»  »فـانقلبوا يئـسوا بـل: اآلخـر فأجابـه ؟فقدوا ما وجدوا
 : رشحه يف الشافعي حجر ابن احلافظ فقال ،املتقدمة
ــــاب األثــــر هــــذا ومناســــبة«    الــــصالة مــــن خيلــــو ال الفــــسطاط يف املقــــيم أن للب
 فتـــزداد القبلـــة جهـــة يف القـــرب يكـــون وقـــد ،القـــرب عنـــد املـــسجد اختـــاذ فليـــزم ،هنـــاك



 
 

٦٣ 
 .»الكراهة

الكوكــب « ويف )٤/١٤٩( »عمــدة القــارئ « يف وذكــر نحــوه العينــي احلنفــي
لشيخ املحقق حممد حييى الكاندهلوي احلنفي ما ل »عىل جامع الرتمذي الدري 

 : )١٥٣ص (نصه 
 فلـام فيـه مـن التـشبيه بـاليهود واختـاذهم مـساجد ،وأما اختاذ املـساجد عليهـا«

 لـو ، وملـا فيـه مـن تعظـيم امليـت وشـبه بعيـدة األصـنام،عىل قبـور أنبيـائهم وكـربائهم
ًجانب القبلة أكثر مـن كراهـة كونـه يمينـا  يف نهجانب القبلة وكراهة كو يف كان القرب

 .»ًأو يسارا وإن كان خلف املصيل فهو أخف من كل ذلك لكن ال خيلو عن كراهة
 : )٥٦٩ص ( من كتب احلنفية ما نصه »رشعة اإلسالم «ويف 
 .»ويكره أن يبنى عىل القرب مسجد يصىل فيه «

م نحـــوه عـــن اإلمـــام فهـــذا بإطالقـــه يؤيـــد مـــا ذكرنـــا مـــن أقـــوال العلـــامء وتقـــد
 ).١٧٦ص(حممد رمحه اهللا تعاىل 

                                                
 احلـافظ عـن) ٨١ ص (» املبـني القـول« يف األزهـر علـامء مـن خميمر بن مدحم الشيخ ونقل) ١(

 الكالم يف » البخاري صحيح« من اخللصة ذي حلديث » الفتح رشح« يف قال أنه حجر ابن
  :نصه ما الغزوات عىل
 جيـــب وأنـــه هبـــا النـــاس يفتـــتن قبـــور فيهـــا التـــي املـــساجد يف الـــصالة عـــن النهـــي احلـــديث ويف«

  »إزالتها
 واهللا.منـــه آخـــر موضـــع يف يكـــون أن فيحتمـــل » الفـــتح« مـــن املـــذكور املكـــان يف أره ومل :قلـــت
 ].منه[.مأعل



 
 

٦٤ 
املــــساجد  يف كراهــــة الــــصالة يف ففــــي هــــذه النقــــول مــــا يؤيــــد مــــا ذهبنــــا إليــــه

 فيجـــب التفريــق بـــني هـــذه ،صــىل إليهـــا أو ال ســـواء ،ًاملبنيــة عـــىل القبــور مطلقـــا
 ففـــي هـــذه الـــصورة ،املـــسألة وبـــني الـــصالة إىل القـــرب الـــذي لـــيس عليـــه مـــسجد

إنـــام حتقـــق الكراهـــة عنـــد اســـتقبال القـــرب عـــىل أن بعـــض العلـــامء مل يـــشرتطوا 
 ،ًهــذه الــصورة فقــال بــاملنع مــن الــصالة حــول القــرب مطلقــا يف أيــضا االســتقبال

مراقـــي « عـــىل »حاشـــية الطحـــاوي « يف  ونحـــوه، احلنابلـــةًكـــام تقـــدم قريبـــا عـــن
بـــاب ســـد الـــذرائع ب وهـــذا هـــو الالئـــق ،)٢٠٨ص ( مـــن كتـــب احلنفيـــة »الفـــالح 

 : صلقوله 
 الشبهات وقـع يف  استربأ لدينه وعرضه ومن وقعفمن اتقى الشبهات فقد...«

 . احلديث)...ى يوشك أن يقع فيهاحلرام كالراعي يرعى حول احلميف 
  )١٣٢-١٢١ص" (حتذير الساجد"

                                                
 ].منه[.)٢٠ (»ختريج احلالل « يف متفق عليه من حديث النعامن بن بشري وهو خمرج) ١(



 
 

٦٥ 


 

 ]:قال اإلمام[
 كبريهــا وصــغريها قــديمها ثــم اعلــم أن احلكــم الــسابق يــشمل كــل املــساجد

 فــال يــستثنى مــن ذلــك مــسجد فيــه قــرب إال املــسجد ،وحــديثها لعمــوم األدلــة

                                                
 بعـد أن ذكـر حـديث جـابر املتقـدم »حتريم رفـع القبـور  يف رشح الصدور« يف قال الشوكاين) ١(

املجموعـــة «مـــن ) ٧٠ص (»  وأن يبنـــى عليــه ُهنـــى رســـول اهللا ص أن جيــصص القـــرب« :بلفــظ
  :»املنريية 

ويف هذا الترصيح بالنهي عن البناء عىل القبور، وهو يصدق عىل من بنـى عـىل جوانـب حفـرة «
ً رفـع قبـور املـوتى ذراعـا فـام فوقـه، ألنـه ال يمكـن أن جيعــل القـرب كـام يفعلـه كثـري مـن النـاس مـن

ويــصدق عــىل .ًنفـس القــرب مــسجدا، فــذلك ممــا دل عـىل أن املــراد بعــض مــا يقربــه ممـا يتــصل بــه
القبـاب واملـساجد واملـشاهد الكبـرية عـىل وجـه  يف ًمن بنى قريبا من جوانب القرب كذلك، كـام

ن هـذا بنـاء عـىل القـرب كـام ال خيفـى ذلـك عـىل مـن جانب منهـا، فـإ يف وسطها أو يف يكون القرب
ُ بنى السلطان عىل مدينة كذا أو قرية كذا سورا، وكـام يقـال بنـى فـالن:له أدنى فهم كام يقال  يف ً

ًاملكــان الفــالين مــسجدا، مــع أن ســمك البنــاء مل يبــارش إال جوانــب املدنيــة أو القريــة أو املكــان 
 يف ي وقـــع وضـــع البنـــاء عليهــا قريبـــة مـــن الوســـط كـــاموال فــرق بـــني أن تكـــون تلـــك اجلوانــب التـــ

املدينـة والقريـة  يف املدينة الصغرية والقرية الصغرية واملكان الضيق، أو بعيدة من الوسط كـام



 
 

٦٦ 
ٍيشء مـــن املـــساجد عـــىل  يف النبـــوي الـــرشيف ألن لـــه فـــضيلة خاصـــة ال توجـــد

 : صوذلك لقوله  ،القبور

                                                                                                                        
لغـة العـرب مـا يمنـع مـن هـذا اإلطـالق فهـو ال يعـرف  يف الكبرية واملكان الواسع، ومـن زعـم أن

 ].منه[.»كالمها  يف  استعمللغة العرب، وال يفهم لساهنا، وال يدري بام

 إن من أعجب ما رأينا من األخبار الواهية، واألوهـام املـضلة، مـا نقلـه :وهبذه املناسبة أقول) ١(
بالـــسند إىل ســـفيان » أخبـــار الـــدول «عـــن كتـــاب ) ١/٤١(احلاشـــية  يف العالمـــة ابـــن عابـــدين

 »مسجد دمشق بثالثني ألف صالة  يف أن الصالة«الثوري 
 ال أصـــل لـــه عـــن رســـول اهللا ص بـــل وال عـــن ســـفيان الثـــوري، فقـــد أخرجـــه أبـــو  هـــو باطـــل:قلـــت

 »تــاريخ دمــشق « يف وابــن عــساكر) ٣٧-٣٥ص (» فــضائل الــشام ودمــشق « يف احلــسن الربعــي
عـــن أمحـــد بـــن أنـــس بـــن مالـــك أنبـــأ حبيـــب املـــؤذن أنبـــأ أبـــو زيـــاد الـــشعباين وأبـــو أميـــة ) ٢/١٢(

  :الشعباين قاال
  يـا أبـا عبـد اهللا مـا تقـول:ظل الكعبة، وإذا هو سـفيان الثـوري فقـال رجـل  يفكنا بمكة فإذا رجل«

 : ففــــي مــــسجد رســــول اهللا ص؟ قــــال: بامئــــة ألــــف صــــالة قــــال:هــــذا البلــــد؟ قــــال يف الــــصالةيف 
بخمسني ألف صالة قال ففي بيت املقدس؟ قال بأربعني ألف صـالة قـال ففـي مـسجد دمـشق؟ 

 » . بثالثني ألف:قال
عيف جمهول أبو زياد الشبعاين الظاهر أنه خيار بن سلمة أبو زياد الـشامي  وهذا إسناد ض:قلت

وقرينــــه أبــــو أميــــة الــــشعباين فهــــو حيمــــد بــــضم التحتانيــــة وســــكون املهملــــة وكــــرس املــــيم ومهــــا 
 يف لكــن الــراوي عــنهام حبيــب املــؤذن جمهــول أورده ابــن عــساكر» التقريــب « يف مقبــوالن كــام

 والـراوي عنـه »مـسجد سـوق األحـد  يف كان يـؤذن« قوله فيه ترمجته عىل يف  ومل يزد»تارخيه «
 .أمحد بن أنس مل أجد له ترمجة



 
 

٦٧ 
 فــــيام ســــواه إال املــــسجد مــــسجدي هــــذا خــــري مــــن ألــــف صــــالة يف صــــالة«

  ومنـــربي روضـــةمــا بـــني بيتــي«:  أيـــضاص ولقولـــه »]فإنـــه أفــضل[احلــرام
 .»من رياض اجلنة 

                                                                                                                        
مــسجده  يف وممـا يبطــل هــذا األثــر عـن ســفيان أنــه أحــد رواة حـديث أيب هريــرة اآليت أن الــصالة

ًص بألف صالة، فيبعد أن يقول بخالف ما صح عنده عنه ص ومما يبطله أيضا أن أكثر ما صح 
) ٤٣٠ ١/٤٢٩(بيــت املقــدس أهنــا بــألف صــالة رواه ابــن ماجــة  يف ل الــصالةفــض يف عنــه ص
 ! أهنا بأربعني ألف صالة:بسند جيد وهذا األثر يقول) ٦/٤٦٣(وأمحد 

تــصحيحه وقــد  يف صــحته وإن كــان يل ســلف يف ثــم بــدا يل أنــه غــري جيــد الــسند فيــه علــة تقــدح
 ).املساجد يف باب الرسج (»ضعيف أيب داود « يف بينتها

املـــسجد النبـــوي رواه  يف بيـــت املقـــدس عـــىل الربـــع مـــن الـــصالة يف نعـــم قـــد صـــح أن الـــصالة
 ].منه[.البيهقي فيه يبطل أثر الثوري من باب أوىل كام ال خيفى

أخرجه البخاري ومسلم وغريمها من حديث أيب هريرة ومـسلم وأمحـد والزيـادة لـه مـن حـديث ابـن ) ١(
الثمــر « يف ة عــن مجاعــة مــن الــصحابة وقــد ذكــرت طرقــهعمــر ولــه عنــده طــرق كثــرية وشــواهد متعــدد

 ].منه[.»فقه السنة والكتاب يف املستطاب
فهـــو خطــأ مــن بعـــض » قــربي «وأمــا اللفــظ املـــشهور عــىل األلــسنة » بيتــي «هــذا هــو اللفــظ الـــصحيح ) ٢(

ٍيشء مــــن  يف الــــرواة كــــام جــــزم بــــه القرطبــــي وابــــن تيميــــة والعــــسقالين وغــــريهم ولــــذلك مل خيــــرج
ًبعض الروايات ال يصريه صـحيحا ألنـه روايـة بـاملعنى قـال شـيخ اإلسـالم ابـن  يف ، وورودهالصحاح
هـــذا هـــو الثابـــت الـــصحيح، ولكـــن « :بعـــد أن ذكـــر احلـــديث) ٧٤ص  (»القاعـــدة اجلليلـــة « يف تيميـــة

 وهــو ص حــني قــال هــذا القــول مل يكــن قــد قــرب ص، وهلــذا مل »قــربي «بعــضهم رواه بــاملعنى فقــال 
 يف موضــع دفنــه ولــو كــان هــذا عنــدهم لكــان نــصا يف د مــن الــصحابة، حيــنام تنــازعواحيــتج هبــذا أحــ

ــزاع ولكــن دفــن ــشة يف حمــل الن بــأيب هــو وأمــي صــلوات اهللا .املوضــع الــذي مــات فيــه يف حجــرة عائ
 .»وسالمه عليه 

» قــربي « عــزا احلــديث للـشيخني بلفــظ »املجمـوع « يف  ومــن أوهـام العلــامء أن النــووي:)تنبيـه(
 ].منه[.ل له عندمها فاقتىض التنبيهوال أص



 
 

٦٨ 
ـــك ،ولغـــري ذلـــك مـــن الفـــضائل  فلـــو قيـــل بكراهـــة الـــصالة فيـــه كـــان معنـــى ذل
 وهــذا ال جيــوز كــام ، ورفــع هــذه الفــضائل عنــه،تــسويته مــع غــريه مــن املــساجد

-١٢٧ص (هــــو ظــــاهر وهــــذا املعنــــى اســــتفدناه مــــن كــــالم ابــــن تيميــــة الــــسابق 
 ،األوقــات املنهـي عنهــا يف بيـان ســبب إباحـة صــالة ذوات األسـباب يف )١٢٨

ــــضييعا هلــــا  يف هــــذه األوقــــات ألن يف فكــــام أن الــــصالة أبيحــــت ًاملنــــع منهــــا ت
 يف الــصالة يف  فكــذلك يقــال،بحيــث ال يمكــن اســتدراك فــضلها لفــوات وقتهــا

 اجلـواب البـاهر«كتابـه  يف ثم وجدت ابن تيمية رصح هبـذا فقـال.صمسجده 
 : )٢ -٢٢/١ص ( »زوار املقابريف 
ًاملــــساجد املبنيــــة عــــىل القبــــور منهــــي عنهــــا مطلقــــا بخــــالف  يف والــــصالة«

 فإنــه أســـس عــىل التقــوى وكانـــت ، فــإن الــصالة فيـــه بــألف صــالةصمــسجده 
 ، وحيــــاة خلفائــــه الراشــــدين قبــــل دخــــول احلجــــرة فيــــه،صحياتــــه  يف حرمتــــه

 : )٦٧/١٦٩/٢(ثم قال .»رص الصحابة وإنام أدخلت بعد انقراض ع
وكـان املــسجد قبـل دخــول احلجــرة فيـه فاضــال وكــان فـضيلة املــسجد بــأن «

 ، وللمــؤمنني يــصيل هللا هــو واملؤمنــون إىل يــوم القيامــة، بنــاه لنفــسهصالنبــي 
                                                                                                                        

رواه البخاري ومسلم وغريمها من حـديث عبـد اهللا بـن زيـد املـازين وهـو حـديث متـواتر كـام ) ١(
 ].منه[.املصدر السابق سبعة طرق عنه ص يف قال السيوطي، وقد ذكرت له

، ثـم حقـق بابـه وفـق اهللا لـه مـن يطبعـه يف خمطوط املكتبة الظاهرية، وهـو كتـاب نفـيس جـامع) ٢(
القـاهرة، عنـي بنـرشه العاملـان  يف املطبعـة الـسلفية يف اهللا األمنية فطبع عن النـسخة الظاهريـة

 يف  الشيخ عبد امللـك بـن إبـراهيم رئـيس هيئـة األمـر بـاملعروف باحلجـاز بـارك اهللا:اجلليالن
 ].منه[.ًعمره والشيخ حممد نصيف رمحه اهللا وجزاه عن السنة خريا



 
 

٦٩ 
ـــف وقـــد قـــال،ففـــضل بنيانـــه لـــه ـــف  يف صـــالة«:  فكي مـــسجدي هـــذا خـــري مـــن أل

ال تــــشد الرحــــال إال إىل «: وقــــال .» فــــيام ســــواه إال املــــسجد احلــــرامصــــالة
 .»املسجد احلرام واملسجد األقىص ومسجدي هذا : ثالثة مساجد

نــه  فــال جيــوز أن يظــن أ،وهــذه الفــضيلة ثابتــة لــه قبــل أن يــدخل فيــه احلجــرة
 وهــم مل يقــصدوا دخــول احلجــرة ،صــار بــدخول احلجــرة فيــه أفــضل ممــا كــان

 فــدخلت احلجــرة ص وإنــام قــصدوا توســيعه بإدخــال حجــر أزواج النبــي ،فيــه
 .»فيه رضورة مع كراهة من كره ذلك من السلف 

 : )٢-٥٥/١(ثم قال 
 يــصيل فيــه صومــن اعتقــد أنــه قبــل القــرب مل تكــن لــه فــضيلة إذ كــان النبــي «

خالفــة الوليـــد بــن عبـــد  يف  وإنـــام حــدثت لـــه الفــضيلة،واملهــاجرون واألنــصار
 يف مــــسجده فهــــذا ال يقولــــه إال جاهــــل مفــــرط يف امللــــك ملــــا أدخــــل احلجــــرة

ن الـــصحابة  وكـــا، فهـــو مكـــذب ملـــا جـــاء عنـــه مـــستحق للقتـــل، أو كـــافر،اجلهـــل
 مل حتـــدث هلــم رشيعـــة غـــري ،حياتــه يف مـــسجده كــام كـــانوا يـــدعون يف يــدعون

 أو قــرب ،ًبــل هنــاهم أن يتخــذوا قــربه عيــدا..حياتــه يف الـرشيعة التــي علمهــم إياهــا
 فـــصىل اهللا عليـــه ،ًغـــريه مـــسجدا يـــصلون فيـــه هللا عـــز وجـــل ليـــسد ذريعـــة الـــرشك

 فقـد بلـغ الرسـالة ،ا عـن أمتـه وجزاه أفضل ما جـزى نبيـ،ًوعىل آله وسلم تسليام
                                                

 ].منه[.)٩٧١ (»اإلرواء « يف حديث أيب هريرة خرجتهمتفق عليه من ) ١(
ص  (»أحكـم اجلنـائز وبـدعها «كتـايب  يف متفق عليه من حديث أيب هريرة أيضا وهو خمرج) ٢(

 ].منه[.)٢٢٥ -٢٢٤

 ].منه).[يف بداية الكتاب من األمثلة عىل كراهة السلف لذلك(انظر ما تقدم ) ٣(



 
 

٧٠ 
 وعبـــد اهللا حتــــى أتــــاه ،اهللا حـــق جهــــاده يف وأدى األمانـــة ونــــصح األمـــة وجاهــــد

 .»اليقني من ربه 
  )١٣٨-١٣٢ص" (حتذير الساجد"



 
 

٧١ 

 
  :]قال اإلمام[

تــــه أن ال يبنيــــه عـــىل قـــرب فإنـــه حيــــرم ذلـــك ملـــا رو]: مـــن أحكـــام املـــساجد[
: مرضـه الـذي مل يقـم منـه يف ص قـال رسـول اهللا: عائشة ريض اهللا عنها قالـت

فلــــوال «: قالــــت» لعــــن اهللا اليهــــود والنــــصارى اختــــذوا قبــــور أنبيــــائهم مــــساجد«
: وقــال عليـه الـصالة والــسالم» ذلـك أبـرز قــربه غـري أنـه خــيش أن يتخـذ مـسجدا 

 » أنبيائهم مساجد رًاللهم ال جتعل قربي وثنا، لعن اهللا قوما اختذوا قبو«
احلـديث األول مـن حــديث عائـشة واآلخــر مـن حــديث أيب هريـرة وكالمهــا 

 ....صحيح
 األحاديث حتريم بناء املساجد عـىل القبـور فـإن البنـاء مـن معـاين ويف هذه

ًبعــض الروايــات مــرصحا بــذلك  يف وقــد جــاء...اختــاذ املــساجد عــىل القبــور،
ه تلـك الـصور، أولئـك رشار اخللـق ًبنـوا عـىل قـربه مـسجدا وصـوروا فيـ« :بلفـظ

 .أخرجاه .»عند اهللا يوم القيامة
ــــه  يف وقــــد ذهــــب إىل التحــــريم كثــــري مــــن العلــــامء فقــــال اإلمــــام حممــــد كتاب

 : »اآلثار«
 ونكـــره أن جيـــصص أو يطـــني »القــرب«وال نــرى أن يـــزاد عـــىل مــا خـــرج منـــه «

 » ًوجيعل عنده مسجدا



 
 

٧٢ 
 : »األم« يف لشافعي فقالوالكراهة عنده للتحريم عند اإلطالق وأما ا

 -أكـره هـذه للـسنة واآلثـار وإنـه كــره: وأكـره أن يبنـى عـىل القـرب مـسجد قـال«
 ومل -ً يعنــــي يتخــــذ قــــربه مــــسجدا- أن يعظــــم أحــــد مــــن املــــسلمني-واهللا أعلــــم

 .»ذلك الفتنة والضالل عىل من يأيت بعده يف تؤمن
 : »املجموع«ويف 
ة بنـــاء مــــسجد عــــىل واتفقـــت نــــصوص الـــشافعي واألصــــحاب عـــىل كراهــــ«

 .»ًالقرب، سواء كان امليت مشهورا بالصالح، أو غريه لعموم األحاديث
: ومـــن الـــدليل عـــىل ذلـــك أهنـــم قـــالوا.لكـــن الكراهـــة عنـــدهم للتنزيـــه: قلـــت

 : فقال النووي.ويكره أن يصيل عىل قرب
حيرم حلـديث أيب مرثـد وغـريه ممـا سـبق مل :  ولو قيل)يكره(: هكذا قالوا«
قــول أصــحابه بكراهــة البنــاء  يف ن النــووي رمحــه اهللا قــال مثــل هــذافلــو أ » يبعــد

لكـــان أحـــق وأوىل؛ ألن النهـــي عـــن البنـــاء أشـــد وأرهـــب منـــه عـــن الـــصالة إىل 
ــــــواردة ــــــث ال هــــــذا  يف القــــــرب، كــــــام ال خيفــــــى عــــــىل مــــــن وقــــــف عــــــىل األحادي

 : »االقتضاء« يف املوضوع، ولذلك قال شيخ اإلسالم
ر فقــــد رصح عامــــة الطوائــــف بــــالنهي عنــــه فأمــــا بنــــاء املــــساجد عــــىل القبــــو«

متابعــة لألحاديـــث، ورصح أصــحابنا وغـــريهم مــن أصـــحاب مالــك والـــشافعي 
كأنــه يــشري إىل (وغريمهــا بتحريمــه، ومــن العلــامء مــن أطلــق فيــه لفــظ الكراهــة 

ـــــــه أو التحـــــــريم)الـــــــشافعي ـــــــه التنزي ـــــــب؟ فـــــــام أدري عنـــــــى ب القطـــــــع  يف  وال ري
 .»بتحريمه



 
 

٧٣ 
مــا » تفــسريه« يف وقــال القرطبــي.هــذا البــاب يف ةثــم ســاق األحاديــث الــوارد

 : ملخصه
فاختــاذ املــساجد عـــىل القبــور والـــصالة فيهــا والبنــاء عليهـــا إىل غــري ذلـــك «

 .»مما تضمنته السنة من النهي عنه؛ ممنوع
 : ثم ذكر حديث عائشة األخري ثم قال

وهـــذا حيـــرم عـــىل املـــسلمني أن يتخـــذوا قبـــور : )املالكيـــة(قـــال علامؤنـــا «
ـــــاء والعلـــــامء مـــــساجداأل ـــــضا.»نبي تفـــــسري ســـــورة « يف ًوقـــــال شـــــيخ اإلســـــالم أي

 : »اإلخالص
وجيـــب هــدم كــل مـــسجد .حيــرم بنـــاء املــساجد عــىل القبــور: قــال العلــامء«

مـسجد، وقـد طـال مكثـه؛ سـوي القـرب  يف بني عىل قرب، وإن كان امليـت قـد قـرب
ذا كـان حتى ال تظهر صورته، فإن الـرشك إنـام حيـصل إذا ظهـرت صـورته، وهلـ

ً أوال مقــربة للمــرشكني، وفيهــا نخــل، وخــرب، فــأمر بــالقبور ص مــسجد النبــي
فنبــــشت، وبالنخــــل فقطــــع، وبــــاخلرب فــــسويت، فخــــرج عــــن أن يكــــون مقــــربة 
ًفــصار مــسجدا، وملــا كــان اختــاذ القبــور مــساجد وبنــاء املــساجد عليهــا حمرمــا  ً

ك عــىل عهــد الــصحابة والتــابعني هلــم بإحــسان، ومل  يكــن مل يكــن يشء مــن ذلــ
 .»يعرف قط مسجد عىل قرب

هـــذا وقـــد يتـــوهم أن املحـــذور إنـــام هـــو اختـــاذ املـــساجد عـــىل القبـــور بعـــد 
جانبـــــه ليــــدفن فيــــه واقـــــف  يف ًالــــدفن ال لــــو بنــــي املـــــسجد أوال، وجعــــل القــــرب

 : املسجد أو غريه، قال الشوكاين



 
 

٧٤ 
 والظــاهر أنــه ال فــرق، وإنــه إذا بنــي املــسجد لقــصد أن يــدفن: قــال العراقــي«
املـسجد وإن رشطـوا  يف اللعنـة، بـل حيـرم الـدفن يف بعضه أحد فهو داخـل يف

 .»ًأن يدفن فيه مل يصح الرشط ملخالفته ملقتىض وقفه مسجدا، واهللا أعلم
:  قلــت؟صمــسجده يف ، فإنــا نــراه اآلنصفــام قــصة قــرب النبــي: فــإن قيــل
 : رشح مسلم للنووي حيث قال يف اجلواب
ً عن اختاذ قـربه وقـرب غـريه مـسجدا؛ خوفـا صإنام هنى النبي: قال العلامء« ً

التعظــيم واالفتتــان بــه، فــربام أدى ذلــك إىل الكفــر كــام جــرى  يف مــن املبالغــة
لكثــري مـــن األمـــم اخلاليــة، وملـــا احتاجـــت الــصحابة رضـــوان اهللا تعـــاىل علـــيهم 

 حــــــــني كثــــــــر -صمــــــــسجد رســــــــول اهللا يف أمجعــــــــني والتــــــــابعون إىل الزيــــــــادة
إىل أن دخلــت بيــوت أمهــات املــؤمنني فيــه، ومنهــا املــسلمون وامتــدت الزيــادة 

، وصـاحبيه أيب بكـر وعمـر ص حجرة عائشة ريض اهللا عنها مدفن رسـول اهللا
 يف ً بنـو عــىل القـرب حيطانــا مرتفعـة مـستديرة حولــه لـئال يظهــر-ريض اهللا عـنهام

املسجد فيصيل إليه العـوام ويـؤدي إىل املحـذور، ثـم بنـوا جـدارين مـن ركنـي 
ليني وحرفومها حتى التقيا حتـى ال يـتمكن أحـد مـن اسـتقبال القـرب، القرب الشام
 : احلديث يف وهلذا قالت

 .»ولوال ذلك أبرز قربه غري أنه خيش أن يتخذ مسجدا«
 يف هـــذه القــــصة نظـــر وإن تبعــــه عـــىل ذلــــك العينــــي يف ويف ذكـــره الــــصحابة

ك مل يقــع بحــضور أي صــحايب فقــد قــال ابــن عبــد اهلــادي» العمــدة«   يففــإن ذلــ
 : »الصارم املنكي«

وكان عىل عهـد اخللفـاء الراشـدين والـصحابة حجرتـه خارجـة عـن املـسجد «



 
 

٧٥ 
خالفة  يف املسجد يف ومل يكن بينهم وبينه إال اجلدار، ثم إنه إنام أدخلت احلجرة

ــك بعــد مــوت عامــة الــصحابة الــذين كــانوا باملدينــة، وكــان مــن  الوليــد بــن عبــد املل
خالفـة عبــد امللــك فإنـه تــويف ســنة ثــامن  يف ، وتــويفآخـرهم موتــا جــابر بـن عبــد اهللا

وســبعني، والوليــد تــوىل ســنة ســت وثامنــني، وتــويف ســنة ســت وتــسعني، فكــان بنــاء 
 املسجد وإدخال احلجرة فيه فيام بني ذلك، وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النمريي

 أن:  عن أشياخه وعمن حدثوا عنه-ص مدينة الرسول-»أخبار املدينة«كتاب يف 
سـنة إحـدى وتـسعني هـدم  يف ًعمر بن عبد العزيز ملا كـان نائبـا للوليـد عـىل املدينـة

املــسجد، وبنــاه باحلجـــارة املنقوشــة، وعمـــل ســقفه بالــساج ومـــاء الــذهب، وهـــدم 
 .»املسجد وأدخل القرب فيه يف  فأدخلهاصحجرات أزواج النبي

 : ثم ذكر ابن عبد اهلادي عن شيخ اإلسالم ابن تيمية
د ملــا زاد فيــه الوليــد وأدخلــت فيــه احلجــرة كــان قــد مــات عامــة أن املــسج«

ــز الــذي يــؤمر صالــصحابة، ومل يبــق إال مــن أدرك النبــي ، ومل يبلــغ ســن التميي
خالفــة الوليــد  يف فيــه بالطهــارة والــصالة، ومــن املعلــوم بــالتواتر أن ذلــك كــان

ك كــان ســنة إحــدى وتــسعني، وأن عمــر بــن  ــ ك، وقــد ذكــروا أن ذل بــن عبــد امللــ
ــز مكــثع بنائــه ثــالث ســنني وســنة ثــالث وتــسعني مــات فيهــا خلــق  يف بــد العزي

: كثري من التابعني مثل سعيد بن املسيب وغـريه مـن الفقهـاء الـسبعة، ويقـال هلـا
 .»سنة الفقهاء

وباجلملـــة فـــإنام أدخلـــوا قـــرب الرســــول عليـــه الـــصالة والـــسالم إىل مــــسجده 
اجلهـات األخـرى ليزيـدوا حلاجة توسيعه، والظاهر أهنـم مل جيـدوا فـسحة مـن 

منها إىل املسجد وقد كان عمر وعـثامن ريض اهللا عـنهام قـد زادا فيـه مـن جهـة 



 
 

٧٦ 
 يف القبلــة فاضـــطروا إىل أخـــذ الزيـــادة مـــن جهــة احلجـــرات، فـــصار بـــذلك قـــربه

 قـد احتـاطوا لألمـر - مع حاجتهم إىل هـذا العمـل-املسجد الرشيف، ولكنهم
ًا باجلـدر املرفوعـة حـسام للمحـذور ًحيث فصلوا القرب عن املسجد فصال تامـ ً

 .كام سبق ذكره عن النووي، واهللا تعاىل أعلم
  ).٤٨٦-١/٤٧٩"(الثمر املستطاب"



 
 

٧٧ 

 
 ]: قال اإلمام[
الـــصالة فيهـــا  يف املـــساجد املبنيـــة عـــىل القبـــور ملـــا] ال جتـــوز الـــصالة يف[

 :  فيهمص نصارى وقد قالمن التشبه باليهود وال
ًإن أولئـــك إذا كـــان فـــيهم الرجـــل الـــصالح فـــامت بنـــوا عـــىل قـــربه مـــسجدا، «

 : وقال» وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك رشار اخللق عند اهللا يوم القيامة
أال وإن مـن كـان قــبلكم كـانوا يتخـذون قبــور أنبيـائهم وصـاحليهم مــساجد، «

 .»كم عن ذلكأال فال تتخذوا القبور مساجد إين أهنا
أن أم حبيبـــــة وأم : احلــــديث األول هــــو مــــن حــــديث عائــــشة ريض اهللا عنهــــا

 صســـــــلمة ذكرتـــــــا كنيــــــــسة رأينهـــــــا باحلبـــــــشة فيهــــــــا تـــــــصاوير فـــــــذكرنا للنبــــــــي
 فذكره ...فقال

 .»املصنف« يف أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأمحد وابن شيبة
ســـمعت : لواحلــديث الثــاين هــو مــن روايــة جنـــدب بــن عبــد اهللا الــبجيل قــا

إين أبــرأ إىل اهللا أن يكـــون يل «:  قبـــل أن يمــوت بخمـــس وهــو يقـــولصالنبــي
ًمــنكم خليــل فــإن اهللا تعــاىل قــد اختــذين خلــيال كــام اختــذ إبــراهيم خلــيال، ولــو  ً
ًكنــــت متخـــــذا مـــــن أمتـــــي خلـــــيال الختــــذت أبـــــا بكـــــر خلـــــيال، أال وإن مـــــن كـــــان  ً

 احلديث » ...قبلكم



 
 

٧٨ 
ًد نــــسبه الــــشوكاين للنــــسائي أيــــضا، تفــــرد بإخراجــــه مــــسلم، دون الــــستة، وقــــ

 لــه، ومل ينــسبه» الــصغرى« يف وإال فــإين مل أجــده» ســننه الكــربى«وكأنــه يعنــي 
 . إال ملسلم)الذخائر(يف 

ًويف البـــــاب عـــــن عائـــــشة وابـــــن عبـــــاس معـــــا، وعـــــن أيب هريـــــرة، وعـــــن ابـــــن 
 : ًمسعود، وقد مضت أحاديثهم قريبا وعن ابن عباس أيضا بلفظ

ئــــــــرات القبـــــــور، واملتخــــــــذين عليهـــــــا املــــــــساجد  زاصلعـــــــن رســـــــول اهللا«
 .»والرسج

أخرجـه األربعـة إال ابــن ماجـه واحلــاكم والبيهقـي والطيالــيس وأمحـد، وهــو 
هبـذا اللفــظ ضــعيف إال اجلملــة األوىل منــه فهـي صــحيحة؛ ملجيئهــا مــن طريــق 

 يف ذلــــك يف أخــــرى عــــن أيب هريــــرة وحــــسان بــــن ثابــــت، وقــــد فــــصلت القــــول
 .كتاب، واحلمد هللا يف  ال يوجدبام» التعليقات اجلياد«

واعلــم أن احلــديث األول يفيــد حتــريم بنــاء املــساجد عــىل القبــور، وذلـــك 
 مـــن قبيـــل - كـــام ال خيفـــى-يـــستلزم حتـــريم الـــصالة فيهـــا مـــن بـــاب أوىل؛ ألنـــه

هـذا  يف  وهـي العبـادة- لكـي ال تتحقـق الغايـة- وهو البنـاء-النهي عن الوسيلة
؛ ملــــا يرتتــــب مــــن وراء ذلــــك مــــن -هللا تعــــاىلالبنــــاء الــــذي أقــــيم عــــىل معــــصية ا
 .املفاسد االعتقادية كام هو الواقع



 
 

٧٩ 
وأمــــا احلـــــديث الثـــــاين فهــــو أعـــــم مـــــن األول؛ ألنــــه بلفظـــــه يـــــشمل الوســـــيلة 

 ومعنـــاه البنـــاء عليـــه مـــن ًوالغايـــة فاختـــاذ املكـــان مـــسجدا معنـــاه الـــصالة فيـــه
 فــاده املنـــاويأجــل الــصالة والــسجود فيــه، فكــل مــنهام مــستلزم لآلخــر، كــام أ

ومــن املعلــوم بالبداهــة أن اليهــود والنــصارى امللعــونني إنــام بنــوا » الفــيض«يف 
مـــسجد فيـــه قـــرب، ولـــو مل يقـــصد  يف تلـــك املـــساجد للـــصالة فيهـــا، فمـــن صـــىل

 القرب، فقد شابه أولئك املغضوب عليهم والضالني، وقـد هنينـا عـن التـشبه هبـم
 وهـو مـن علامئنـا -َن امللـكنصوص عامة وخاصة، ولذلك قـال العالمـة ابـيف 

 : رشح حديث ابن عباس املذكور آنفا يف -احلنفية
ًالــــــصالة فيهــــــا اســــــتنانا بــــــسنة  يف إنــــــام حــــــرم اختــــــاذ املــــــساجد عليهــــــا ألن«

 .»املرقاة« يف نقله الشيخ عيل القاري.»اليهود
املــساجد املبنيــة عـىل القبــور قــد تفــيض  يف يـضاف إىل مــا تقــدم أن الـصالة

 يقتــدي بــه مــن العــوام واجلهــال إىل ختــصيص امليــت بــبعض بــصاحبها أو بمــن
أكثـــر  يف العبـــادات اخلاصـــة بـــاهللا تعـــاىل كاالســـتغاثة والـــسجود، كـــام هـــو واقـــع

 املساجد املبنية عىل القبور، وهو مشاهد، فنهـى عـن ذلـك سـدا للذريعـة، فهـو 
 يف ًاألوقــات الثالثــة املكروهــة حتــريام، بــل املفــسدة يف كــالنهي عــن الــصالة

 .هذه األوقات كام يشهد به الواقع يف لك املساجد أوضح وأظهر منهات

                                                
بــل ، ًكـل موضـع قـصدت الـصالة فيـه فقـد اختـذ مـسجدا و:»االقتـضاء« يف قـال شـيخ اإلسـالم) ١(

جعلــت يل « : وإن مل يكــن هنــاك بنــاء كــام قــالصً فإنــه يــسمى مــسجدا،كــل موضــع يــصىل فيــه
 ].منه[.» ًاألرض مسجدا وطهورا



 
 

٨٠ 
تلــك املــساجد، وأمــا قــصدها ألجــل  يف وهــذا كلــه فــيمن مل يقــصد الــصالة

ـــــده أفـــــضل مـــــن الـــــصالة ـــــه معتقـــــدا أن الـــــصالة عن ًصـــــاحب القـــــرب متربكـــــا ب  يف ً
املساجد املجردة عن القبـور فهـو عـني املـشاقة واملحـادة هللا ولرسـوله، وهـذه 

 .لصالة حقيق هبا قول من قال ببطالهنا، كام يأيت عن بعض العلامءا
دينــــه هتـــاون أكثــــر الفقهــــاء هبــــذه  يف وإن ممـــا يتعجــــب منــــه املـــؤمن البــــصري

ــــــبهم  يف املــــــسألة اخلطــــــرية، حيــــــث إهنــــــم مل يتعرضــــــوا هلــــــا بــــــذكر رصيــــــح كت
وفتــــاوهيم فــــيام علمــــت، ولــــذلك كــــان مــــن العــــسري إقنــــاع املقلــــدين هبــــا عــــىل 

ــى هلــم أن يأخــذوا هبــا وهــم أو أكثــرهم يقــدمون قــول وضــوح احل جــة فيهــا، وأن
 عـىل قـول اهللا تعـاىل وقـول - بل قول بعـض أتباعـه ولـو مـن املتـأخرين-اإلمام
 .، وال حول وال قوة إال باهللاصرسوله

عنى بــصورة خاصــة بنقــل بعــض أقــوال العلــامء املحققــني حــول ُولــذلك ســأ
 هـذا أننـا مل نـأت بـيشء مـن عنـدنا بدعـةهـذه املـسألة لـيعلم الواقـف عـىل كتابنـا 

ــث ســيد املرســلني، بــل هــو احلــق مــن ربــك، يف  الــدين، ومل نــيسء فهــم أحادي
 .فال تكونن من املمرتين

وقــد اعتنَــى هبــذه املــسألة عنايــة خاصــة شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا 
ًوجــزاه عــن املــسلمني خــريا، فقلــام تــرى كتابــا لــه ال يتعــرض فيــه هلــذه املــسأ لة ً

بإسهاب أو اختصار، ولذلك فسأنقل عنـه مـا يناسـب املقـام مـن أقوالـه وفتاويـه 
 .مع بعض اختصار وتلخيص

 : »التوسل والوسيلة يف القاعدة اجلليلة« يف قال رمحه اهللا



 
 

٨١ 
ًواختـــاذ املكـــان مـــسجدا هـــو أن يتخـــذه للـــصلوات اخلمـــس وغريهـــا، كـــام «

يقــــصد فيــــه عبــــادة اهللا ًتبنــــى املــــساجد لــــذلك، واملكــــان املتخــــذ مــــسجدا إنــــام 
 أن تتخــــذ قبـــــورهم مــــساجد بقـــــصد صودعــــاؤه ال دعــــاء املخلـــــوقني، فحــــرم

الــصالة فيهــا، كــام تقــصد املــساجد، وإن كــان القاصــد لــذلك إنــام يقــصد عبــادة 
اهللا وحـــــده؛ ألن ذلـــــك ذريعـــــة إىل أن يقـــــصد املـــــسجد ألجـــــل صـــــاحب القـــــرب، 

عــــن اختــــاذ هــــذا  صودعائــــه، والــــدعاء بــــه، والــــدعاء عنــــده، فنهــــى رســــول اهللا
املكــان لعبــادة اهللا وحــده لــئال يتخــذ ذلــك ذريعــة إىل الــرشك بــاهللا، والفعـــل إذا 
كـــان يفـــىض إىل مفـــسدة ولـــيس فيـــه مـــصلحة راجحـــة ينهـــى عنـــه كـــام هنـــى عـــن 

ــشبه  يف األوقــات الثالثــة ملــا يف الــصالة ك مــن املفــسدة الراجحــة، وهــو الت ــ ذل
ــــــذي يفــــــيض إىل الــــــرشك، ولــــــيس تلــــــك  يف الــــــصالةقــــــصد  يف باملــــــرشكني ال

هـذه  يف ذوات األسباب فـسوغها كثـري مـنهم يف األوقات، وهلذا تنازع العلامء
األوقـــات، وهـــو أظهـــر قـــويل العلـــامء؛ ألن النهـــي إذا كـــان لـــسد الذريعـــة أبـــيح 

هـــذه األوقــــات،  يف للمـــصلحة الراجحــــة، وفعـــل ذوات األســــباب حيتـــاج إليــــه
ت ملــا فيهــا مــن املــصلحة ويفــوت إذا مل يفعــل فيهــا، فتفــوت مــصلحتها، فأبيحــ
غــري هــذه األوقــات فــال  يف الراجحــة، بخــالف مــا ال ســبب لــه فإنــه يمكــن فعلــه

تفـوت بــالنهي عنــه مــصلحة راجحــة، وفيــه مفـسدة توجــب النهــي عنــه، فــإذا كــان 
َّهـــذه األوقـــات لـــسد ذريعـــة الـــرشك لـــئال يفـــيض ذلـــك إىل  يف هنيـــه عـــن الـــصالة

لـــه أهـــل دعـــوة الـــشمس والقمـــر الـــسجود للـــشمس ودعائهـــا وســـؤاهلا، كـــام يفع
ًوالكواكــــــب الـــــــذين يــــــدعوهنا ويـــــــسألوهنا؛ كــــــان معلومـــــــا أن دعــــــوة الـــــــشمس 

ًنفــسه أعظــم حتــريام مــن الــصالة التــي هنــى عنهــا  يف والــسجود هلــا هــو حمــرم
 .لئال يفيض ذلك إىل دعاء الكواكب



 
 

٨٢ 
كـــذلك ملـــا هنـــى عـــن اختـــاذ قبـــور األنبيـــاء والـــصاحلني مـــساجد فنهـــى عـــن 

ـــك إىل دعـــائهم والـــسجود هلـــمقـــصدها للـــصالة ع ـــئال يفـــيض ذل  كـــان -نـــدها ل
 .»ًدعاؤهم والسجود هلم أعظم حتريام من اختاذ قبورهم مساجد

 : »االقتضاء« يف وقال
فهــذه املــساجد املبنيــة عــىل قبــور األنبيــاء والــصاحلني وامللــوك وغــريهم «

 ًيتعــــــني إزالتهــــــا هبــــــدم أو بغــــــريه، وهــــــذا مــــــا ال أعلــــــم فيــــــه خالفــــــا بــــــني العلــــــامء
 يف املعــروفني، وتكـــره الــصالة فيهـــا مــن غـــري خــالف أعلمـــه، وال تــصح عنـــدنا

ـــك، وألحاديـــث أخـــرى،  يف ظـــاهر املـــذهب، ألجـــل النهـــي واللعـــن الـــوارد ذل
ًهـــذه املـــسألة خـــالف لكـــون املـــدفون فيهـــا واحـــدا، وإنـــام اختلـــف  يف ولـــيس

عــن ها ثالثــة أقــرب، أو ينهــى ُّدَاملقــربة املجــردة عــن مــسجد هــل حــ يف أصــحابنا
: قلــــت( عــــىل وجهــــني ؟الــــصالة عــــن القــــرب الفــــذ وإن مل يكــــن عنــــده قــــرب آخــــر

كتــاب آخــر النهــي ولــو عنــد القــرب الواحــد وقــد ســبق  يف ورجــح شــيخ اإلســالم
ك ثــم قــال  وقــد كانــت البنيــة التــي عــىل قــرب إبــراهيم عليــه الــسالم مــسدودة ): ذلــ

ة املتـــصالت إن بعــض النــسو: ال يــدخل إليهــا إىل حــدود املائــة الرابعـــة، فقيــل
إن النــصارى ملــا اســتولوا : ًذلــك منامــا فنقبــت لــذلك، وقيــل يف باخللفــاء رأت

ــأخرة، وكــان  ك ثــم تــرك مــسجدا بعــد الفتــوح املت ــ ًعــىل هــذه ا لنــواحي نقبــوا ذل
جممــــــوع تلـــــــك البنيــــــة، وينهـــــــون  يف أهــــــل الفــــــضل مـــــــن شــــــيوخنا ال يـــــــصلون

ًء ملعــصيته كــام ، واتقــاصًأصــحاهبم عــن الــصالة فيهــا اتباعــا ألمــر رســول اهللا
 .»تقدم

 :  ثم قال فيه



 
 

٨٣ 
فإن هنيه عن اختاذ القبـور مـساجد يتـضمن النهـي عـن بنـاء املـساجد عليهـا «

وعن قصد الـصالة عنـدها، وكالمهـا منهـي عنـه باتفـاق العلـامء، فـإهنم قـد هنـوا 
عن بناء املساجد عـىل القبـور، بـل رصحـوا بتحـريم ذلـك كـام دل عليـه الـنص، 

 نه ال يرشع قصد الصالة، والدعاء عند القبور ًواتفقوا أيضا عىل أ
 إن الــصالة عنــدها والــدعاء عنــدها أفــضل منــه: ومل يقــل أحــد مــن املــسلمني

املــساجد اخلاليــة عــن القبــور، بـــل اتفــق علــامء املــسلمني عــىل أن الـــصالة يف 
 يف املــساجد التــي مل تــبن عــىل القبـور أفــضل مــن الــصالة والــدعاء يف والـدعاء

هــــذه منهــــي عنــــه  يف نيــــت عـــىل القبــــور، بــــل الــــصالة والـــدعاءاملـــساجد التــــي ب
ـــك، بـــل وبإبطـــال الـــصالة  مكـــروه باتفـــاقهم، وقـــد رصح كثـــري مـــنهم بتحـــريم ذل

هــــــذا نــــــزاع، واملقــــــصود هنــــــا أن هــــــذا لــــــيس بواجــــــب وال  يف فيهــــــا، وإن كــــــان
 .»مستحب باتفاقهم بل هو مكروه باتفاقهم

  :»زوار املقابر يف اجلواب الباهر« يف وقال
ًاملــــساجد املبنيــــة عــــىل القبــــور منهــــي عنهــــا مطلقــــا بخــــالف  يف والــــصالة«

؛ فــإن الــصالة فيــه بــألف صــالة، فإنــه أســس عــىل التقــوى، وكانــت صمــسجده
 .» وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول احلجرة فيهصحياته يف حرمته

 :  ثم قال
 يف يلةومن اعتقـد أنـه قبـل القـرب مل تكـن فيـه فـضيلة، وإنـام حـدثت لـه الفـض«

اجلهـل، أو كــافر  يف خالفـة الوليـد ملـا أدخلــت احلجـرة فيـه، فهـو جاهــل مفـرط
                                                

 وهــي مــن خمطوطــات املكتبــة ،كتبــه الكثــرية ممــا يتعلــق هبــذا املوضــوع يف رســالة جامعــة ملــا تفــرق )١(
 ].منه.[)٥٥ و٢٢(الورقة  يف وما نقلناه منها.جمموع) ١٢٩(الظاهرية حتت رقم 



 
 

٨٤ 
ًوقــد أفتــى رمحــه اهللا مــرارا » اء بــه عليــه الــسالم، مــستحق للقتــلمكــذب ملــا جــ
الفتــاوى لــه مــا  يف املــساجد املبنيــة عــىل القبــور، فقــد جــاء يف بكراهــة الــصالة

 : نصه
اس جيتمعــــــون فيــــــه لــــــصالة املــــــسجد إذا كــــــان فيــــــه قــــــرب والنــــــ يف :مــــــسألة«

  ؟ وهل يمهد القرب أم ال؟اجلامعة فهل جتوز الصالة فيه أم ال
ـــى مـــسجد عـــىل قـــرب ألن النبـــي: اجلـــواب  ص اتفـــق األئمـــة عـــىل أنـــه ال يبن

إن من كان قبلكم كـانوا يتخـذون القبـور مـساجد، أال فـال تتخـذوا القبـور «: قال
مـسجد، فـإن كـان  يف ميـت، وأنه ال جيوز دفـن »مساجد، فإين أهناكم عن ذلك

َاملـــسجد قبـــل الـــدفن غـــري ِّ ًإمـــا بتـــسوية القـــرب، وإمـــا بنبـــشه إن كـــان جديـــدا، فـــإن : ُ
كان املسجد بني بعد القرب، فإما أن يـزال املـسجد، وإمـا أن يـزال صـورة القـرب، 
ـــــه فـــــرض، وال نفـــــل، فإنـــــه منهـــــي  فاملـــــسجد املبنـــــي عـــــىل القـــــرب ال يـــــصىل في

 » واهللا أعلم.عنه
اجلـــزء الثـــاين صـــفحة  يف - إن شـــئت-رى نحـــو هـــذه انظرهـــاولـــه فتـــوى أخـــ

)١٩٢(. 
                                                

  :)٣/٢٢ (»زاد املعاد« يف وقال تلميذه املحقق ابن القيم) ١( 
 نص عىل ذلـك اإلمـام أمحـد ،املسجد يف  كام ينبش إذا دفن،فيهدم املسجد إذا بني عىل قرب«

ر منـــع منـــه وكـــان  بـــل أهيـــام طـــرأ عـــىل اآلخـــ،ديـــن اإلســـالم مـــسجد وقـــرب يف  فـــال جيتمـــع،وغــريه
 يف  وال تـصح الـصالة، وال جيـوز، وال يصح هـذا الوقـف، مل جيزً معا  فلو ضام،احلكم للسابق
 أو أوقـــد عليـــه ،ً ولعنـــه مـــن اختـــذ القـــرب مـــسجدا، لنهـــي رســـول اللهـــص عـــن ذلـــك؛هـــذا املـــسجد

 ].منه[. وغربته بني الناس كام ترى،فهذا دين اإلسالم الذين بعث اهللا به رسوله ونبيه.ًرساجا



 
 

٨٥ 
ـــــــه  يف وقـــــــال الـــــــشيخ حممـــــــد حييـــــــى الكانـــــــدهلوي اهلنـــــــدي احلنفـــــــي كتاب

 : ما نصه» الكوكب الدري عىل جامع الرتمذي«
ــــاليهود« ــــشبه ب اختــــاذهم  يف وأمــــا اختــــاذ املــــساجد عليهــــا فــــإنام فيــــه مــــن ال

 فيـه مـن تعظـيم امليـت، وشـبه بعبـدة مساجد عىل قبور أنبيائهم وكربائهم، وملـا
جانــب القبلــة أكثــر  يف جانــب القبلــة، وكراهــة كونــه يف األصــنام، لــو كــان القــرب

ًمن كراهة كونه يمينـا أو يـسارا، وإن كـان خلـف املـصيل فهـو أخـف كراهـة مـن  ً
 يف والعينـي» الفـتح« يف وقـد ذكـر احلـافظ» كل ذلك، لكن ال خيلو عن كراهـة

 : »العمدة«
وهـذا هـو » جهـة القبلـة فإنـه تـزداد الكراهـة يف املسجد إذا كـان يف أن القرب«
املــــسألة حــــسب التفــــصيل الــــذي ذكــــره اهلنــــدي، ومرجــــع ذلــــك إىل  يف احلــــق

املــــساجد املبنيـــــة عــــىل القبـــــور،  يف صــــالهتم يف التــــشبه بــــاليهود والنـــــصارى
كـل الـصور التـي قـد ذكرهـا كـام ال خيفـى، وهـذا ملـن ال  يف واملشاهبة حاصـلة

 يف صد الصالة فيها، وأما القاصد؛ فاسـمع مـا نقلـه الفقيـه ابـن حجـر اهليتمـييق
 : »الزواجر«كتابه 
ًقــــصد الرجــــل الــــصالة عنــــد القــــرب متربكــــا هبــــا عــــني : قــــال بعــــض احلنابلــــة«

ًاملحادة هللا ورسوله، وابتـداع ديـن مل يـأذن بـه اهللا للنهـي عنهـا، ثـم إمجاعـا، فـإن 
الة عنـــــدها، واختاذهـــــا مــــــساجد، الـــــص: أعظـــــم املحرمـــــات وأســـــباب الــــــرشك

وبناؤهـا عليهــا، والقـول بالكراهــة حممــول عـىل غــري ذلـك، إذ ال يظــن بــالعلامء 
 لعــن فاعلــه، وجيــب املبــادرة هلــدمها وهــدم صجتــويز فعــل تــواتر عــن النبــي



 
 

٨٦ 
القبـاب التــي عـىل القبــور، إذ هـي أرض مــن مـسجد الــرضار، ألهنـا أســست عــىل 

 .» هبدم القبور املرشفةصك وأمر، ألنه هنى عن ذلصمعصية رسول اهللا
ًهذا وقد أفـادت األحاديـث الـسابقة حتـريم بنـاء املـساجد عـىل القبـور أيـضا 

وذكرنـــا فيـــه أقـــوال » التعليقـــات اجليـــاد« يف وهـــي مـــسألة أخـــرى تكلمنـــا عليهـــا
 .النهي عن ذلك يف العلامء

  ).٣٨٢-١/٣٧٣"(الثمر املستطاب"



 
 

٨٧ 

 
املـساجد التـي فيهـا قبـور يعنـي، يقـول  يف ًأريد أن أسأل سؤاال يعني بالنـسبة للـصالة: امللقي

، أرى »حتـذير الـساجد مـن اختـاذ القبـور مـساجد«ناس أهنا قد تبطل ولكـن الكتـاب الـذي معـي 
 أنك ترى الكراهة ما أدري ما هو الرأي الصحيح؟

 .كراهةاقرأ عيل العبارة التي فيها  :الشيخ
 .ًالذي يصيل تعظيام فهو باطلة: أنت مقسمها قسمة يعني: امللقي
 .اهللا هيديك، خوفتني، مادام قسمني انتهى األمر :الشيخ
 .طاح سؤالك.طيب شو بقى سؤالك، طاح سؤالك :الشيخ

 إهنا مكروهة أم باطلة؟: امللقي
 .باطلة ملن يقصد الصالة فيها :الشيخ

 .-ز وجلع-يقصد لكن يصيل هللا: امللقي
مكروهـــة كراهـــة حتـــريم، والكراهـــة تنتفـــي إذا مل يكـــن عنـــده مـــسجد  :الـــشيخ

 .آخر لصالة اجلامعة
 .ًإذا ما تنتفي الكراهية أم الكراهة حتريمية: امللقي
غــري هــذا املــسجد، ثــم  يف كراهــة حتريميــة ملــن يــتمكن مــن الــصالة :الــشيخ

 .هو يصيل فيه، وإذا قصده فالصالة باطلة



 
 

٨٨ 
 يف عنــــدنا مــــسجد ولكــــن القــــرب خــــارج اجلــــدار، ولكــــن  يفطيــــب: امللقــــي

 .املسجد جدار يف املسجد يعني ولكن
ــــشيخ احلــــرم كــــام  يف الــــساحة وال يف جــــدار وال يف فــــرق إن كــــان يف مــــا :ال

املــسجد، هــذا التفريــق  يف يقولــون هــو مــن املــسجد، إمــا خــارج املــسجد وإمــا
 املسجد؟ يف اجلوهري، فهو خارج املسجد وإال

 ...املسجد ولكن  يف:امللقي
يـــا داخـــل : ولكـــن، أنـــا بـــاقول لـــك يف ولكـــن اهللا هيـــديك، مـــا يف مـــا :الـــشيخ

 املسجد يا خارجه؟
 .جاكورة خارج املسجد يف هو: امللقي
 .اهللا هيديك، جاكورة خارج املسجد :الشيخ

 .هو مسجد ويف جاكورة قدامه: امللقي
 شو معنى جاكورة؟ :الشيخ

 .يعني حديقة هيك يعني: امللقي
 طيب هذه احلديقة هلا باب منها إىل املسجد؟ :الشيخ

 .شباك يف :امللقي
 .شباك يف هلا باب؟ أنت بتقول يل: أسألك :الشيخ

املـسجد لكـن مـن ناحيـة أخـرى، لكـن  يف الباب من ناحيـة أخـرى،: امللقي
 .من ناحية القبلة

 .وهو من أي ناحية :الشيخ
 .ًتقريبا يعني مش من ناحية القبلة: امللقي



 
 

٨٩ 
 .نفس املكان لكن مش من ناحية القبلة: لقيامل

ًأنـــا مـــا بقـــدر أحكـــم عـــىل وصـــفك؛ ألن وصـــفك لـــيس دقيقـــا، املهـــم  :الـــشيخ
املـسجد الـيل فيـه قـرب، فيــه قـرب ولـيس خـارج املـسجد، فقـد عرفــت  يف الـصالة

 يف احلكم التفصييل، أمـا كـون هـذا املـسجد الـيل أنـت بتحكـي عنـه هـذا القـرب
 .د أنا ال أكون معك وال عليك، والسالم عليكاملسجد وال خارج املسج

  )٠٠: ٣٦: ٦٧٩/٠٤("اهلدى والنور "



 
 

٩٠ 

 
شـامل العـراق مـساجد مبنيـة عـىل قبـور يزعمـون  يف مدينتنا مدينة املوصل تكـون يف :سؤال

جــرجيس وجــامع   وجــامع النبــي،بــي يــونسوجــامع النشــيت، أهنــا قبــور أنبيــاء هنــاك جــامع النبــي 
 . اخلليل وجامع دانيالوإبراهيماخلرض 
 ... اخلليل عندناشاركتونا إبراهيم :الشيخ

أقــــىص الــــشامل يعنــــي عــــىل احلــــدود العراقيــــة  يف اخلليــــل تكــــون :مداخلــــة
مـسجد  يف فام حكم هذه املساجد ومـا حكـم مـن صـىل أو يـصيل هبـا وهـل يـصىل، الرتكية

 هللا فيك؟فيه قرب بارك ا
مـسجد مبنـي عـىل القـرب وال فـرق  يف ًاجلواب طبعا ال جتـوز الـصالة :الشيخ 

داخـل مـسجد ممـا يـسمى بـاحلرم أو خارجـه ممـا يـسمى  يف القـرببني أن يكـون 
ــــه ال فــــرق بــــني أن يكــــون القــــرب رشقــــي أو غــــريب أو ،بــــصحن املــــسجد  كــــام أن

 الـــصالة  وكـــون،املـــسجد يشء يف جنـــوب أو شـــامل املـــسجد ألن كـــون القـــرب
ــــــاك أرض ليــــــست مــــــسجدا،إىل القــــــرب يشء آخــــــر  وصــــــىل فيهــــــا ً وإذا كــــــان هن

 يف  عنـــه فحـــني ذاك الـــصالةًاملـــصيل وهنـــاك قـــرب عـــن يمينـــه وعـــن يـــساره بعيـــدا
ك األرض جــائزة مــا دام أنــه غــري مــستقبل للقــرب هــذه احلالــة يــصدق  يف  ألنــه؛تلــ

 األرض )١(»ره وطهــو،وأيـام رجــل مـن أمتــي أدركتـه الـصالة عنــده مـسجده«: فيـه
ـــــه بالـــــسنة ،كلهـــــا مـــــسجد ـــــة مـــــا ثبـــــت النهـــــي عن ـــــستثنى مـــــن هـــــذه الكلي  لكـــــن ي

                                                
 ).١١٩١رقم(ومسلم ) ٣٢٨رقم( البخاري )١(



 
 

٩١ 
َيـــبن ففـــي األرض التـــي مل حتـــول إىل مـــسجد أي مل ،املحمديـــة ْ  عليهـــا مـــسجد ُ
 ؛هــذه األرض جــائزة ولــو كــان فيهــا قــرب مــا مل يكــن متوجهــا للقــرب يف فالــصالة

ــح بــل أحاديــث مــن  أشــهرها قولــه ألن هــذا االســتثناء فيــه حــديث صــحيح رصي
 فهــذا حكــم »ال جتلــسوا عــىل القبــور وال تــصلوا إليهــا«: عليــه الــصالة والــسالم

 أمــا ، مــا مل يــستقبل القــرب،هــذه األرض يف  التــي فيهــا قــرب جتــوز الــصالةاألرض
نــي عليهــا مــسجد وفيــه قــرب ففــي أي جهــة مــن املــسجد كــان هــذا ُاألرض التــي ب

ة فيــه ال فــرق كــام قلنــا آنفــا بــني القــرب فهــو جيعــل هــذا املــسجد ممــا يمنــع الــصال
 ذلـــك ألن األحاديـــث ؛أن يكـــون قـــبيل املـــسجد أو رشقـــي أو جنوبـــه أو شـــامله

التي جاءت تنهى عـن اختـاذ املـساجد عـىل القبـور هـي مطلقـة مل تفـرق بـني أن 
 .أي جهة أخرى يف  أو،دبر القبلة يف جهة القبلة أو يف يكون القرب

 الـساجد مـن حتـذير«ـ يل كنت سميتها بـ ولعلكم اطلعتم عىل رسالة قديمة 
 يف  ففيهــــا مــــا تيــــرس يل يومئــــذ مــــن األحاديــــث الكثــــرية»اختــــاذ القبــــور مــــساجد

 وقفــت عنــد وســاوس بعــض املبتدعــة ،التحـذير مــن بنــاء املــساجد عــىل القبــور
الــــذين كلــــام وجــــدوا حــــديثا يــــصدم بــــدعتهم حــــالوا الــــتخلص والــــتملص منــــه 

لعـــن اهللا اليهـــود «: عليـــه الـــسالم ن قولـــهًبطريقـــة أو بـــأخرى فمـــثال يتخلـــصون مـــ
 فيقولــون هـذا حكــم خــاص بــاليهود »والنـصارى اختــذوا قبــور أنبيـائهم مــساجد

 ؛والنصارى نحن لسنا هيـود وال نـصارى فيـأيت احلـديث الـذي أردت أن أذكـره
ــث قــالألنــه ال تقــوم الــساعة إال «: عليــه الــصالة والــسالم  يتعلــق هبــذه األمــة حي

 هــــذا ،»ال عــــىل الــــذين يتخــــذون قبــــور أنبيــــائهم مــــساجدعــــىل رشار اخللــــق وإ
يتعلــق باألمــة اإلســالمية لكــن هنــا نقطــة ال بــد مــن بياهنــا أال وهــي أن النهــي عــن 

األوقــــات  يف بنيـــة عــــىل القبـــور كــــالنهي عـــن الــــصالةاملاملــــساجد  يف الـــصالة



 
 

٩٢ 
 وكــام أن األوقــات املنهــي عــن الـــصالة ،املحرمــة فهــي مــن بــاب ســد الذريعــة

 أن ً واجتهـــــاداًا قليـــــل أو كثـــــري مـــــن التخـــــصيص فأنـــــا أرى اســـــتنباطافيهـــــا دخلهـــــ
بعــض الطــرق  يف املــسجد املبنــي عــىل القــرب أنــه يمكــن أن جتــوز الــصالة فيــه

 إذا بــه يــسمع ،طريقــه إىل داره إىل عملــه يف االســتثنائية مــثال بيــنام رجــل يمــيش
صد هــذا هــذا املــسجد فيــه قــرب وأنــه جيــب عليــه أال يقــ يف اآلذان وهــو يعلــم أن
 لكـن هـو بـني أن يـدخل ويـصيل فيـه وبـني أن تفوتـه صـالة ،املسجد للصالة فيه

 فــــإذا دار األمــــر بــــني هــــذين األمــــرين تغلــــب وجــــوب فرضــــية صــــالة ،اجلامعــــة
ك ألن النهــي  يف اجلامعــة عــىل حتــريم الــصالة املــسجد املبنــي عــىل القــرب ذلــ

 كــــام أن املــــسجد املبنــــي عــــىل القــــرب مــــن بــــاب ســــد الذريعــــة يف عــــن الــــصالة
 لكـن إذا تداركـه الوقـت ،األوقـات املكروهـة مـن بـاب سـد الذريعـة يف الصالة

 ومل يكن هناك إمكان إال أن يدع الصالة حتـى خيـرج الوقـت كلـه أو أن يـصيل
 .وقت الكراهة هذا أوىل من أن يضيع الصالة بالكليةيف 

 بــني أن يــضيع فريــضة صــالة اجلامعــة وبــني أن يــصيل  كــذلك إذا دار األمــر
 هـذا املـسجد عـىل أن يـصيل وحـده يف  فرجحـت الـصالة،مسجد الكراهـةيف 
مكـــان آخـــر وهـــذا مثـــل قـــضية احلـــال معنـــاه أو هـــذا الـــصورة إنـــام  يف بيتـــه أويف 

اســتطاعته أن يــدرك الــصالة  يف علمــه أو مل يكــن يف أنــه إذا مل يكــن: نعنــي هبــا
بــني أحــد  ولــذلك كــان البحــث أنــه ،مــسجد آخــر لــيس فيــه قــرب يف مــع اجلامعــة

هـــذا املـــسجد إلدراك صـــالة اجلامعـــة وإمـــا أن تفوتـــه  يف أمـــرين إمـــا أن يـــصيل
  لكـــن املـــسلم إذا وقـــع بـــني رشيـــن اختـــار أقلهـــام،صـــالة اجلامعـــة كالمهـــا رش

 ألننــــي أعــــرف بتجربتــــي اخلاصــــة أن كثــــريا مــــن ؛ هــــذا جيــــب أن نالحظــــهًا،رش



 
 

٩٣ 
 فيــه ًاا أن مــسجد يعلمــوأنإخواننــا الــسلفيني ال يالحظــون هــذا التفريــق فمجــرد 

 . هذا خطأ، فاتتهم صالة اجلامعةوقرب ال يصلون فيه ول
   )٠٠: ٤٧: ٢٢/ ٥٤٣(" اهلدى والنور"



 
 

٩٤ 

 
ًأسـتاذنا سـألناك سـابقا بخـصوص املـسجد الـذي بنـي عـىل أرض كانـت فيهـا مقــربة، : سـؤال

هــذا املكــان قبــور، ولكــن  يف عــىل مقــربة كــان ال يوجــديــدعي الــبعض أن هــذا املــسجد مل يقــع 
ْطبعا من عىل القبلـة، ومـن عـىل أجنابـه، وقـال الـبعض مـن : ًهذا املسجد يوجد حوله قبور، أوال ِْ ِ ً

 يف مـــا حجتـــك: هـــذا املـــسجد، وال مـــانع هلـــذا، ولكـــن ســـألناه يف بأنـــه جيـــوز الـــصالة: اإلخـــوة
أي  يف أو: د املوجــودين نحــن فيــه، يعنــيقــد يكــون يوجــد قبــور حتـت هــذا املــسج: ذلـك؟ قــال

 مكان فام ردكم عىل ذلك؟
 : أقول وباهللا التوفيق :الشيخ
جيـــــب أن نعـــــرف حكـــــم املـــــساجد املبنيـــــة عـــــىل القبـــــور، واجلـــــواب : ًأوال

حتــذير الــساجد مــن اختــاذ القبــور «: كتــاب يل خــاص بعنــوان يف ًمفــصل جــدا
 فـــيام يغلـــب عـــىل أن املـــسجد املبنـــي عـــىل القبـــور:  وخالصـــة ذلـــك»مـــساجد

الظـــن فـــال جتـــوز الـــصالة فيـــه، وهـــو مـــذهب اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل ريض اهللا 
عنه، وال شك أنه جيب التفريق بني مـسجد بنـي عـىل مقـربة معـروف ولـو بغلبـة 
الظـــن أهنـــا كانـــت تلـــك األرض مقـــربة ثـــم أقـــيم املـــسجد عليهـــا، ثـــم لـــيس مـــن 

ً املــــــسجد ظــــــاهرا هــــــذا يف الــــــرضوري أن تكــــــون القبــــــور، أو أن يكــــــون القــــــرب
األرض، فــــــال جيــــــوز إقامــــــة  يف ًشاخــــــصا إذا مــــــا كانــــــت القبــــــور هنــــــاك حقيقــــــة

ًاملــسجد عــىل املقــربة إطالقــا، ســواء كانــت القبــور شاخــصة بــارزة، أو مل تكــن 
أي مـــــسجد بنـــــي عـــــىل أرض فـــــيمكن أن تكـــــون تلـــــك : كـــــذلك، أمـــــا أن يقـــــال



 
 

٩٥ 
ًوقـــديام قـــال هـــذا كـــالم صـــحيح، : األرض أصـــلها مقـــربة أو فيهـــا قبـــور، فنقـــول

  :بعضهم وأظنه املعري
  ن القبــور مــن عهــد عــادأيفــ    الرحــبصــاح هــذه قبورنــا متــأل

ـــــساد   فف الوطء ما أظن أديم األرضخ ـــــذه األج ـــــن ه   إال م
لكــن ثمــة فــرق بــني أرض معــروف أهنــا كانــت مقــربة، أو أنــه يوجــد فيهــا آثــار 

يهـا، فـال بـد مـن أثناء احلفريات، وبني أرض ال يعرف يشء مـن ذلـك ف يف قبور
فـــــرض االحـــــتامالت التـــــي جـــــاء  يف هــــذا التفريـــــق، ولـــــذلك ال جيـــــوز التوســـــع

ًأحـدها آنفــا، كـام أنــه ال جيـوز تعطيــل أحكـام الــرشيعة بمثـل هــذه االفرتاضــات، 
فاملــسألة تــدور بــني أن يكــون هنــاك علــم بــأن هــذا املــسجد بنــي عــىل قــرب، ولــو 

 جد بنــي عــىل أرض ال خيطــرًكــان هــذا العلــم مبنيــا عــىل غلبــة الظــن، وبــني مــس
بــال إنــسان أن هنــاك قــرب أو قبــور، فيجــب التفريــق بــني األمــرين، وإال اخــتلط يف 

 .احلابل بالنابل، واحلرام باحلالل
ٍالــسؤال آنفـا حقيقــة مل يبنـى عــىل قــرب  يف فـإذا افرتضــنا أن املـسجد املــذكور ً

ــا ًأو عــىل قبــور، لكــن مــا دام القبــور حميطــة مــن جانبيــه رشقــا وغرب ، ويف قبلتــه ً
ًأيــضا، فهــذا الوضــع يــشعر بــأن املــسجد بنــي عــىل املقــربة، عــىل أننــي ســمعت 

بعض األماكن مـن أسـاس هـذا املـسجد قبـور، وعظـام  يف من بعضهم أنه وجد
ــــأن أرض املــــسجد ال يمكــــن أن تكــــون ســــليمة مــــن أن  ــــشعر ب أمــــوات، فهــــذا ي

 .يكون فيها قبور
املـسجد هـذا أي قـرب وأنـه لــن   يفًوعـىل كـل حـال إذا افرتضـنا يقينـا أنـه لـيس

ًيبنى عىل مقربة، فيبقى اإلشكال قائام مـن حيـث أنـه حمـاط بـالقبور، وبخاصـة 



 
 

٩٦ 
بأنـه ال بـد مـن بنـاء جـدار : باجلهة القبلية، ففي هـذه الـصورة يقـول اإلمـام أمحـد

اجتهـــاد اإلمـــام أمحـــد ال يكفـــي  يف :أو ســـور يفـــصل املقـــربة عـــن املـــسجد أي
ًال بينــه وبــني املقــربة، بــل ال بــد مــن بنــاء جــدار آخــر جــدار املــسجد القــبيل فاصــ

 .يفصل املقربة عن جدار املسجد القبيل
ًكم تكون املـسافة، طبعـا هـذا لـيس لـه حتديـد، املهـم أن : وقد سأل بعضهم

يكــون هنــاك هــذا الفاصــل مــن اجلــدار بــني جــدار املــسجد وبــني املقــربة، هــذا 
 .نيجوابنا عن هذا السؤال، واحلمد هللا رب العامل

أنــه ال يطبــق هــذا الكــالم عــىل : أســتاذنا يقــول الــبعض مــن اإلخــوة: الــسؤال
 أمثال اليهود، مثل القبور أو احلرمة؟

 كيف يعني؟ :الشيخ
 ...ًمثال اليهود اختذوا: يعني: السؤال
 .قبورهم مساجد :الشيخ

 هذا؟ يف قبورهم مساجد فهذا ال يطبق: السؤال
   ليه؟:الشيخ

 ...ي بعض إخوة، أما أناهم يقولون يعن: السؤال
 ال، أنا أقول هم يقولون هذا، ملاذا ال يطبق؟ :الشيخ

القبــور يعنــي،  يف هــذا، قاصــدين يف إيــه نعــم، ألهنــم هــم قاصــدين: الــسؤال
 ..أما املساجد املوجودة هنا مش قاصدين فيها،



 
 

٩٧ 
املــــسجد املبنــــي عــــىل  يف أن الــــصالة: هــــاه فهمــــت اآلن، اجلــــواب :الــــشيخ

األوقــــــات املكروهــــــة، ففــــــي األحاديــــــث  يف قبــــــور كالــــــصالةالقـــــرب أو عــــــىل ال
ــــشمس، وعنــــد غروهبــــا، وعلــــل  الــــصحيحة النهــــي عــــن الــــصالة عنــــد طلــــوع ال

بعـض الروايــات الــصحيحة أن الـشمس حيــنام تــرشق  يف الرسـول عليــه الــسالم
وحيــنام تغــرب، فــإنام تــرشق وتغــرب بــني قــرين شــيطان، وحينــذاك يــسجد هلــا 

 .اد الشمسَّبُع
هـــذين الـــوقتني، وال  يف ًتفقـــون مجيعـــا عـــىل النهـــي عـــن الـــصالةفـــالعلامء م

وقـــت الكراهـــة، ألنـــه  يف ًارتكـــاب النهـــي أن يكـــون قاصـــدا الـــصالة يف يـــشرتط
ك الــذين يعبــدون الــشمس، كــذلك يقــال متامــا  يف يكفــي ك أنــه يتــشبه بأولئــ ــ ًذل

ًبالنــسبة للمــسجد املبنــي عــىل القــرب، هــذا املــسجد املبنــي عــىل القــرب أوال هــو 
 .عبد فيها اليهود والنصارىَيع التي يتِمسجد فيه مشاهبة للكنائس، والبك

هـــذا البنيـــان الـــذي هـــو املـــسجد املبنـــي عـــىل  يف صـــورة املـــشاهبة واضـــحة
ذلــــك املكــــان بغــــض النظــــر عــــن  يف القـــرب مــــن جهــــة، وأولئــــك الــــذين يــــصلون

 ًنوايــاهم ومقاصـــدهم، فهــم أيـــضا يتــشبهون بـــاليهود والنــصارى الـــذين يـــصلون
 .مساجدهم املبنية عىل قبور أنبيائهم وصاحليهميف 

ًلــيس مــن الــرشط هنــا ليكــون األمــر حمــذورا أن يقــال بأنــه قاصــد؛ ألن : ًفــإذا
أحـدمها ال يقـصد املـسجد مــن أجـل القـرب، واآلخــر : األمـر يـدور بـني شخــصني

 يف يقــصد، فهــذا اآلخــر رش مــن األول، واألول ال ينجــو مــن الــرش؛ ألنــه يــصيل
ه بــــاليهود والنــــصارى، هلــــذا جيــــب عــــىل هــــؤالء اإلخــــوان أن مكــــان يتــــشبه فيــــ

 يف وأن ال يظنــــوا أن األحكــــام الــــرشعية، وأن املحرمــــات الــــدين، يف يتفقهــــوا



 
 

٩٨ 
ًالــــرشيعة اإلســــالمية ال تكــــون حرامــــا إال بقــــصد الــــرش، فقــــد يرتكــــب اإلنــــسان 

 .ًحمرم وهو ال يقصد الرش، ويظل حكمه حراما
وعنـد ًنفا مـن الـصالة عنـد طلـوع الـشمس ًوحسبنا عىل ذلك مثاال ما ذكرته آ

هـذا الوقـت ال  يف غروهبا، هذا من عمل عبـدة األقـامر والـشموس، فالـذي يـصيل
باله أن يعظم الشمس، لكن مع ذلك ينهـى؛ لكـي ال تظهـر املـشاهبة بـني  يف خيطر
 .ذلك الوقت وبني الكافر، هذا جواب السؤال السابق يف املسلم

جد الــذي أرشت إليــه، لــو بنــي جــدار مقابــل اآلن بخــصوص املــس... :الــسائل
 ؟...كالسابق أنه عدم جواز الصالة فيه أوىل) تقول(ًطبعا القبلة، هل 

ـــــشيخ ـــــك إىل اختـــــاذ املـــــصلني أو إىل معـــــرفتهم،  :ال ـــــارك اهللا في هـــــذا يعـــــود ب
ًوقنــاعتهم الشخـــصية لـــيس اتباعـــا للهـــوى، أنــه هـــذا املـــسجد الـــذي هـــو حمـــاط 

ـــف بنيـــت هـــذه بـــالقبور باجلهـــة الغربيـــة، وا جلهـــة الـــرشقية، واجلهـــة القبليـــة، كي
 آخـر الزمـان فبنــوا يف ًاملقـربة وتـرك هـذا املكــان فارغـا حتـى جـاء بعــض النـاس

ًهذا املكان مسجدا ومل يكن هذا املكان مقربة يوما ما؟يف  ًُ َ 
ـــــدون أن يـــــصلو ، هـــــل هـــــم اهـــــذا األمـــــر يعـــــود إىل قناعـــــة هـــــؤالء الـــــذين يري

جد مل يقـام عـىل مقـربة، وإن قيـل نعـم اقتنعـوا كيـف ًمقتنعون فعال إنه هذا املـس
ًتصور املوضوع؟ كيف بنيت املقربة رشقا وغربا وجنوبا؟ ً ً 

ًجنوبا وغربا جهتني فقط؟.ال :السائل ً 
جهــــة الغربيــــة وجهــــة اجلنوبيــــة، هــــذا : بجهــــة، جهتــــني...مــــش مهــــم، :الــــشيخ

ت، الفـــراغ، هـــذه األرض يعنـــي كيـــف بقيـــت هكـــذا بـــدون أن يـــدفن فيهـــا أي ميـــ
 وهل هذه املقربة هي ملك إلنسان أم هي وقف للمسلمني؟



 
 

٩٩ 
 ملك إلنسان أستاذنا؟ :السائل
 املقربة؟ :الشيخ
 .إيه نعم :السائل
  . إيه:الشيخ

ملـــك إلنـــسان، وكـــان  يف بيعـــت باملـــدة األخـــرية أهنـــا كانـــت:  يعنـــيالـــسائل
األمــر ...مــش أمثــال مثــل مقــربة الــسحاب، لــو كــان: الــدفن فيهــا عــشوائي، يعنــي

 ...مقربة السحاب، يكون اإلنسان مطمئن أكثر؛ ألن اإلنسان يف ًمثال
ًهــذه األرض عــشوائيا  يف مــا علــيش نحــن بنمــيش اآلن إنــه القبــور بنيــت :الــشيخ

َّكام تقول، ما الـذي حـدد هـذه اجلهـة وهـذه اجلهـة، ومل تتعـد اخلطـوات العـشوائية  َ ََ
ً مبنــي قــديام قبــل املقــربة، إىل هــذا املكــان الــذي بنــي عليــه املــسجد، لــو أن املــسجد

وجـــاء النـــاس فاضـــطروا أن يبنـــوا حوهلـــا املـــسجد؛ ألن املـــسجد حمـــصور باجلـــدر، 
 .تلك األرض يف لكن القضية بالعكس، املقربة من قبل ثم املسجد هو الذي بني

ك أننــي ســمعت مــن  كيــف يمكــن أن يتــصور اإلنــسان هــذا؟ ويــضاف إىل ذلــ
 .ًأساس املسجد وجدوا قبورا يف ياتأثناء احلفر يف بعض إخواننا هناك أنه

حتـــت أساســـات الـــسور، : لـــو كـــانوا خمطئـــني يعنـــي! طيـــب أســـتاذي :الـــسائل
ـــشك قـــد يكـــون أساســـات نفـــس  يف مـــش حتـــت أساســـات البنـــاء القـــائم، هـــل ن

 املسجد؟
 أيش؟ حتت :الشيخ
 أساسات السور التي هي التهوية؟ :السائل



 
 

١٠٠ 
  . إيه:الشيخ
 .كالسور هذا يعني: يعني :السائل
 . إيه:الشيخ
 ًإيه نعم، مش حتت البناء مثال كأمثال هذا، حتت هذا؟ :السائل
 هذا السور، وهذا بجدار املسجد؟ :الشيخ
 ...إيه نعم، نفرتض إنه وجدوا األساسات :السائل
 فاهم، فاهم، وهذا جدار املسجد؟ :الشيخ
  . نعم:مداخلة
 وهذا جدار املسجد؟ :الشيخ
 .سجد، وهذا السور نعتربهإيه نعم، هذا جدار امل :مداخلة
 الذي هو يؤثر الذي يكون حتت املسجد مبارشة؟: السؤال
 .إيه نعم :الشيخ
 .جزاك اهللا خري :مداخلة
 .وإياك :الشيخ

  )٠٠: ٢٥: ٢٩/٢٦ ( "اهلدى والنور"



 
 

١٠١ 


ص 

مــسجد يكــون فيــه قــرب أو أكثــر  يف يقــول انــه ال جيــوز الــصالة حــديث ســيدي قــرأت: الــسؤال
 .من قرب

 فهذا احلديث صحيح أو غري صحيح؟ 
 .أحاديث] فيه[هذا  :الشيخ

 داخــل احلــرم الــرشيف واملــسجد األمــوي صًعلــام أن قــرب النبــي  :مداخلــة
 .فيه قرب كامن

 .ُسؤالك فيه شعب يعنى ممكن تقسيمه إىل أسئلة :الشيخ
 يف النهـــي عـــن الـــصالة يف عـــن الـــسؤال األول أن احلـــديث الـــوارداجلـــواب 

 , متــــواترًااملــــساجد املبنيــــة عــــىل القبــــور لــــيس فقــــط صــــحيحا بــــل هــــو صــــحيح
 احلــــديث الــــصحيح هــــو يــــأيت مــــن ,ولعلكــــم تعلمــــون املقــــصود بلفظــــة متــــواتر

 لكـن ,طريق مـن إسـناد واحـد صـحيح عنـد علـامء احلـديث هـذا حـديث صـحيح
ُأســانيد متعــددة وعــن مجاعــة مــن الــصحابة كثــر يقــالاحلــديث إذا جــاء مــن   يف ُ

 واحلــديث الــصحيح املتــواتر يعنــي مــن ,هــذا احلــديث حــديث صــحيح متــواتر
  فاحلـديث الـيل بينهـى عـن الـصالة,قوة القرآن الكـريم يف حيث الثبوت بيكون



 
 

١٠٢ 
 بـــل هـــو جممـــوع ً صـــحيحاً فـــرداًاملـــساجد املبنيـــة عـــىل القبـــور لـــيس حـــديثايف 

 .من عرشة أحاديثأحاديث أكثر 
زمـاين هـذه األحاديـث فجـاوزت العـرشة أحاديـث عـن  يف  وأنا كنت تتبعت

عــــرشة مــــن الــــصحابة وكــــل هــــذه األحاديــــث تدنــــدن وتــــدور حــــول النهــــي عــــن 
 ال بـــأس مـــن أن نـــذكر شـــيئا مـــن هـــذه ,املـــساجد املبنيـــة عـــىل القبـــور يف الــصالة

 يف ومـــــسلممــــا أخرجـــــه البخـــــاري : ً مــــن ذلـــــك مـــــثال,األحاديــــث ممـــــا حيـــــرضنا
ملـــا رجعـــت أم ســـلمة : صـــحيحيهام مـــن حـــديث عائـــشة ريض اهللا عنهـــا قالـــت

كـــــانوا مـــــن املهــــــاجرات إىل احلبـــــشة ورجعــــــوا إىل «وأم حبيبـــــة مـــــن احلبــــــشة 
ٍاحلبـــشة وذكرتـــا مـــن حـــسن  يف  كنيـــسة رأتاهـــاص ذكرتـــا لرســـول اهللا »املدينـــة

ك«: وتــصاوير فيهــا فقــال عليــه الــصالة والــسالم  كــانوا - يعنــى النــصارى-أولئــ
إذا مات فيهم الرجـل الـصالح بنـوا عـىل قـربه مـسجدا وصـوروا عـىل قـربه تلـك 

آخـــر  يف  انتبهـــت يــا شـــيخ,»التــصاوير أولئـــك رشار اخللــق عنـــد اهللا يـــوم القيامــة 
  ؟احلديث
 .نعم :مداخلة
ـــــشيخ ـــــه الـــــسالم :ال  يعنـــــي -أولئـــــك«آخـــــر احلـــــديث  يف يقـــــول الرســـــول علي
ـــــوا عـــــىل قـــــربه مـــــسجدا  كـــــانوا إذا مـــــات فـــــيهم الر-النـــــصارى جـــــل الـــــصالح بن
 أولئــــك رشار - يعنــــي نقــــشوا فيــــه تلــــك النقــــوش يعنــــي الزخــــارف-وصــــوروا

 » اخللق عند اهللا يوم القيامة 
لعـن اهللا اليهــود «:  قـالصالـصحيحني عــن النبـي  يف احلـديث الثـاين أيـضا

ـــــائهم مـــــساجد  ـــــشة ريض اهللا عنهـــــا » والنـــــصارى اختـــــذوا قبـــــور أنبي قالـــــت عائ



 
 

١٠٣ 
ك« ً أبـرز قــربه عليــه الـصالة والــسالم ولكــن خـيش أن يتخــذ مــسجدا ولـوال ذلــ ُ«, 

ذاكـــرتكم ألن هلـــا صـــلة وثقـــى بـــاجلواب عـــن  يف اجلملـــة هـــذه أرجـــوا أن تبقـــى
ــــــث ق ــــــاين مــــــن الــــــسؤال حي ــــــشطر الث ــــــُال مــــــسجد  يف  قــــــرب الرســــــول)هــــــذا( َتْل

 .هذا احلديث الثاين.الرسول
ُنـــدب أو صــحيح مـــسلم مـــن حــديث ســـمرة بـــن ج يف احلــديث الثالـــث وهـــو

 قــال قبــل أن يمــوت عليــه الــسالم بخمــس ليــال أو ثــالث صَجنــدب أن النبــي 
ّأمــنأال إن مـــن « - الـــشك مــن عنـــدي-ليــال َ صــحبته ومالـــه أبـــا  يف ّ النـــاس عـــيلَ

ًبكـــر ولـــو كنــــت متخـــذا خلــــيال الختـــذت أبــــا بكـــر خلــــيال ً  ولكـــن اهللا اختــــذين ،ً
ًخلــيال كــام اختــذ إبــراهيم خلــيال م كــانوا يتخــذون قبــور  أال وإن مــن كــان قــبلك,ً

ك  هــذا احلــديث » أنبيــائم مــساجد أال فــال تتخــذوها مــساجد إين أهنــاكم عــن ذلــ
ًالثالـــث يؤكـــد احلـــديثني األولـــني وبيزيـــد علـــيهام بيانـــا ألن بعـــض النـــاس الـــذين 

 لـــك يـــا أخـــي احنـــا شـــو بيقـــولاعتـــادوا وعاشـــوا عـــىل خـــالف الـــسنة الـــصحيحة 
 بيحكـــي عـــنهم وبيقـــول أولئــــك  هـــؤالء النـــصارى والرســــول,دخلنـــا بالنـــصارى

 وبيلعـــنهم لعنـــة اهللا عـــىل اليهـــود والنـــصارى ,رشار اخللـــق عنـــد اهللا يـــوم القيامـــة
ـــــائهم مـــــساجد ـــــور أنبي ـــــا,اختـــــذوا قب ـــــأيت هـــــذا ,املوضـــــوع يف  نحـــــن شـــــو دخلن  ي

ًاحلــديث ليؤكــد معنــى معروفــا عنــد العلــامء أن نبينــا عليــه الــصالة والــسالم ملــا  ً
ســـول عليـــه الـــسالم وبيحـــذر مـــن هـــذه األمـــور فـــام ًيرينـــا أمـــورا وقعـــت قبـــل الر

 ولـــذلك جـــاء احلـــديث ,بيحكيهـــا لنـــا للتـــسلية وإنـــام لنأخـــذ منهـــا موعظـــة وعـــربة
 .األول وجاء احلديث الثاين



 
 

١٠٤ 
ًإشـــكال قـــد يقـــول قائـــل كـــام قلنـــا آنفـــا احلـــديث األول ًقـــد يـــرد مـــثال ولكـــن 

ام يقــال اليــوم والثــاين مالــه عالقــة باألمــة املحمديــة فيــأيت احلــديث الثالــث وكــ
أال وإن مـن كــان « يقـول بعــد أن حيـدث عمـن قبلنـا ,يـضع النقـاط عـىل احلـروف

 كــانوا يتخـــذون -احلـــديثني يف  يعنــي اليهـــود والنــصارى الـــذي ذكــروا-قــبلكم
 أال فــــال تتخــــذوها - أنــــتم معــــرش األمــــة اإلســــالمية-قبــــور أنبيــــائهم مــــساجد أال

 : أحاديث كثرية منها و,هذا حديث ثابت» مساجد فإين أهناكم عن ذلك 
إن مـــن رشار النـــاس مـــن تـــدركهم الـــساعة وهـــم أحيـــاء والـــذين «: صقولـــه 

 ؛اليهــود والنــصارى  فهــذا كــامن بيــشمل غــري،»يتخــذون قبــور أنبيــائهم مــساجد
ــــث الــــصحيحة يف ألن الرســــول عليــــه الــــسالم يقــــول التقــــوم «: بعــــض األحادي

عنــى احلــديث ال تقـــوم م» الــساعة وعــىل وجـــه األرض مــن يقــول ال إلـــه إال اهللا 
 يف  ولــذلك جــاء,ًالــساعة وعــىل وجــه األرض موحــدين هللا ال يــرشكون بــه شــيئا

» ال تقـــوم الـــساعة إال عـــىل رشار اخللـــق «: احلـــديث اآلخـــر قولـــه عليـــه الـــسالم
 فهــــؤالء ,ًفـــإذا مـــن رشار اخللـــق أولئـــك الـــذين يتخـــذون قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد

 .سيكونون بعد الرسول عليه السالم
 عـــىل هـــذه األحاديـــث وغريهـــا حيــرم بنـــاء املـــسجد عـــىل القـــرب وحيـــرم ًبنــاء

 ًبالتايل اختاذ ذلك املسجد مصىل ملاذا؟ 
ُ ألن هـــذا القـــرب ســـيدعى مـــن دون اهللا ,ًاجلـــواب مـــع األســـف معـــروف عمليـــا

ُ ومعنى يدعى من دون اهللا أنه يعبد من دون اهللا,تبارك وتعاىل ُ. 
 يف ة أخـــرى إن شـــاء اهللا لنـــدخلوهـــذا بحـــث طويـــل اآلن نؤجلـــه إىل مناســـب

ــــشق الثــــاين مــــن الــــسؤال الواحــــد :  فنقــــول،اجلــــواب عــــن الــــسؤال الثــــاين أو ال



 
 

١٠٥ 
مـــــسجد الرســـــول لكـــــن هـــــل حيـــــنام مـــــات  يف صـــــحيح أن قـــــرب الرســـــول اليـــــوم

 وحــــديث عائــــشة الــــذي , اجلــــواب ال؟مـــسجده يف دفــــنالرســـول عليــــه الــــسالم 
 ذاك أبـرز قـربه ولكـن لـوال«: لفت نظركم إليه هو دليل رصيح بذلك حيـث قـال

ًخــيش أن يتخــذ مــسجدا  ُ لــوال حتــدث الرســول عليــه الــسالم عــن اليهــود : أي» ُ
 لــوال هــذا كــان قــرب ,والنــصارى وأهنــم لعنــوا بــسبب اختــاذ قبــور أنبيــائهم مــساجد

التــي قـــدامكم رض األأرض بــارزة أرض مثــل  يف ُالرســول عليــه الــسالم يـــدفن
ك ملــاذاُلكــن مل يفعــل بقــربه عليــه الــسالم ،هنــا ً خــشية أن يتخــذ مــسجدا؟ ذلــ ً إذا ,ُ

﴿ هنــا قــصة ملــا مــات عليــه الــصالة والــسالم ,صُأيــن دفــن الرســول 
﴾أكثــرهم كــان ال علــم عنــده بــأين ،مكــان دفنــه يف  اختلــف أصــحابه 

هــــذا التــــشاور أيــــن يــــدفنوه عليــــه الــــصالة  يف النبــــي عليــــه الــــسالم وهــــميــــدفن 
اجلـــواب عنـــدي ســـمعت :  قـــال هلـــم،كـــر الـــصديقوالـــسالم دخـــل علـــيهم أبـــو ب

أيــن » املوضــع الــذي مــات فيــه  يف ُمــا مــن نبــي إال دفــن«:  يقــولصرســول اهللا 
مـــــا كـــــادوا ...بيـــــت الـــــسيدة عائـــــشة يف بيتـــــه يف ؟مـــــات الرســـــول عليـــــه الـــــسالم

يــسمعون هــذا احلــديث إال ســحبوا الــرسير الــذي مــات عليــه الرســول وحفــروا 
 وبيـــت عائـــشة كـــان بجنـــب مـــسجد الرســـول ,بيـــت عائـــشة يف حتـــت منـــه وذلـــك

 لذلك تواترت األحاديث أن الرسول عليـه الـسالم كـان خيـرج مـن ,عليه السالم
ــى يــوم اجلمعــة كــان إذا أذن بــالل يــوم اجلمعــة أو قبــل مــا  بيتــه إىل املــسجد حت

 وبــس ،ًيـؤذن بـالل يـوم اجلمعــة كـان الرسـول خيـرج مــن البيـت إىل املنـرب فـورا
 اخلطبـة ص ثـم يبـدأ الرسـول ،عد املنـرب يـؤذن األذانبالل يـشوف الرسـول صـ

ُفـــإذا رســـول اهللا دفـــن.إىل آخـــره   وقـــع يشء,بيتـــه لكـــن مـــاذا جـــرى بعـــد ذلـــك يف ً
زمــن أحـــد ملــوك بنـــي أميــة أو خلفـــاء بنــي أميـــة رأوا مــن الـــرضوري  يف ,مؤســف



 
 

١٠٦ 
ً علـــام أنـــه كـــان عمـــر بـــن اخلطـــاب قـــد أدخـــل توســـعة ،توســـعة املـــسجد النبـــوي ً

 انظـر اآلن الفـرق بـني , وكـذلك مـن بعـده عـثامن بـن عفـان،لنبويعىل املسجد ا
 توســعة عمــر بــن اخلطــاب وتوســعة ,ا بعـدهموالـصحابة وعملهــم وبــني مــن جــاؤ

عـــثامن مل تكـــن عـــىل حـــساب حجـــرات أم املـــؤمنني التـــي منهـــا حجـــرة الـــسيدة 
 ,اجلهة اجلنوبيـة التـي بيقولـوا إىل اليـوم زيـادة عمـر هنـاك يف عائشة وإنام كانت

ـــــة  يف  لكـــــن,جهـــــة أخـــــرى ال حتـــــرضين اآلن يف زيـــــادة عـــــثامنو زمـــــن بنـــــي أمي
 فرفعــوا ،صوجــدوا حاجــة بتوســعة املــسجد فوســعوه مــن جهــة قــرب الرســول 

بيــوت سـائر أمهـات املـؤمنني وبـني املــسجد  واجلـدار الفاصـل بـني بيـت عائـشة
 فتظنــون أن الرســول عليــه الــسالم ،املــسجد حيــث ترونــه اليــوم يف فــصار القــرب

ـــــشكل علـــــيكم األمـــــر حيـــــنام تـــــسمعون هـــــذه األحاديـــــث  يف نُدفـــــ ُمـــــسجده في
 .املساجد املبنية عىل القبور يف وتسمعون ما يدل عليها من حتريم الصالة

املـــسجد النبـــوي  يف يبقـــى اجلـــواب والثالـــث واألخـــري هـــل حكـــم الـــصالة
املساجد كلها ومنهـا مـا ذكـرت أنـت أو غـريك مثـل بنـي أميـة  يف كحكم الصالة

 ؟يف الشامعندنا 
 ملاذا؟ ؛ نقول مسجد الرسول عليه السالم ليس كذلك

مـسجدي هــذا  يف صــالة«: ألن مـسجد الرســول لـه فــضيلة خاصـة حيــث قـال
ــــألف صــــالة ممــــا ســــواه مــــن املــــساجد إال املــــسجد احلــــرام  هــــذه الفــــضيلة » ب

املــسجد أخطــأوا الــسنة  يف  لكــن الــذين أدخلــوا القــرب,ستــستمر إىل يــوم القيامــة
 يف يـــصيلإنـــام ني ذاك أن املـــسلم مـــا يقـــصد يـــصيل جتـــاه القـــرب والواجـــب حـــ

 .النواحي األخرى وهبذا القدر كفاية والروضة
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  )٠٠: ١٩: ١٣٠/١٦(" اهلدى والنور"
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 ]: قال اإلمام[

 أي تكـــره الـــصالة[ كـــذلك احلنابلـــة وعنـــد«: ]أي صـــاحب فقـــه الـــسنة[ قولـــه
 قــرب فيهـا مـا أمـا فـأكثر قبـور ثالثـة عـىل حتتـوى ]املقـربة [نـتكا إذا] املقـربةيف 
  » كراهة فال وإال القرب استقبل إن الكراهة مع صحيحة فيها فالصالة قربان أو

ــضه ومل ،احلنابلــة بعــض قــول هــذا: قلــت   بــل ،تيميــة ابــن اإلســالم شــيخ يرت
 .أكثر أو قرب فيها املقربة بني فرق ال أنه أمحد أصحاب عامة عن وذكر رده
 ،إليهــا وال املقــربة يف الــصالة تــصح وال«: » العلميــة االختيــارات« يف قــال 

 أن أصـــحابنا مـــن طائفـــة وذكـــر ،الـــرشك لذريعـــة ســـد هـــو إنـــام ذلـــك عـــن والنهـــى
 املقـربة وإنـام ،املقـربة اسـم يتناولـه ال ألنـه ؛الـصالة مـن يمنـع ال والقربين القرب
 بـــل ،الفـــرق هـــذا أصـــحابه امـــةوع أمحـــد كـــالم يف ولـــيس ،ًفـــصاعدا قبـــور ثالثـــة
 مــن واحــد قــرب عنــد الــصالة منــع يوجــب واســتدالهلم وتعلــيلهم كالمهــم عمــوم
: أصــحابنا وقــال, قــرب مجــع أنــه ال, فيــه قــرب مــا كــل واملقــربة ,الــصواب وهــو القبــور
 أن يعـــني فهـــذا, فيـــه يـــصىل ال القبـــور حـــول ممـــا املقـــربة اســـم يف دخـــل مـــا وكــل
 اآلمــدي وذكـر, إليــه املـضاف وفنـاءه ،املنفــرد لقـربا حلرمـةً متنــاوال يكـون املنـع
 يكــون حتــى, القــرب إىل قبلتــه الــذي املــسجد أي فيــه الــصالة جتــوز ال أنــه وغــريه
  » أمحد منصوص هذا: بعضهم ذكرو, رآخ حائل املقربة وبني احلائط بني
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 عــىل العلــامء اتفــاق وغريهــا » الفتــاوى« يف اإلســالم شــيخ ذكــر وقــد: قلــت 

 يف فيهــــا بطالهنــــا وحكــــى القبــــور عــــىل املبنيــــة املــــساجد يف ةالــــصال كراهــــة
ـــــــك, أمحـــــــد مـــــــذهب ـــــــث مـــــــن مـــــــستفاد وذل ـــــــور اختـــــــاذ عـــــــن النهـــــــى أحادي  القب
 ولــــذلك, الفقهــــاء عامــــة أغفلهــــا قــــد هامــــة مــــسألة وهــــى, عليهــــا وبنائهــــا,مــــساجد
 فيهـا القـول فـصلت وقـد, منهـا التعليقـات هـذه أخـىل ال وأن, عليـه أنبه أن أحببت

 اختـــــاذ مــــن الــــساجد حتــــذير« و» اجلنــــائز أحكــــام« و» اجليــــاد قــــاتالتعلي«يف 
 .»مساجد القبور

  ).٢٩٩-٢٩٨ص"(متام املنة"
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 : ]صروي عن النبي [
ــــــــور واملتخــــــــذين عليهــــــــا املــــــــساجد صلعــــــــن رســــــــول اهللا« ــــــــرات القب  زائ

 .»والرسج
 )ضعيف(
 ]: قال اإلمام[

 " الـصحيحني " يف صتخذين عـىل القبـور املـساجد متـواتر عنـهولعن امل
وغريمهـــا مـــن حـــديث عائـــشة وابــــن عبـــاس وأيب هريـــرة وزيـــد بـــن ثابــــت وأيب 

 " يف  وقــــد ســــقت أحــــاديثهم وخرجتهــــا،عبيــــدة بــــن اجلــــراح وأســــامة بــــن زيــــد
 حتـذير الـساجد مـن اختـاذ القبـور " يف  ثـم"التعليقـات اجليـاد عـىل زاد املعـاد 

 : ً ونص حديث عائشة وابن عباس مرفوعا،وهو مطبوع ،"مساجد 
 زاد "لعنـــة اهللا عـــىل اليهـــود والنـــصارى اختـــذوا مـــن قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد"

 مــــن حــــديث ابــــن ً وأخــــرج أيــــضا"حيــــرم ذلــــك عــــىل أمتــــه": روايتــــه يف أمحــــد
 : ًمسعود مرفوعا

 ومــــن يتخــــذ القبــــور ،إن مـــن رشار النــــاس مــــن تدركــــه الــــساعة وهـــم أحيــــاء"
 ."مساجد
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لعـن مــن يتخـذ املــساجد عـىل القبــور جتــد  يف ومـع هــذه األحاديـث الكثــرية

 وهـــذا عـــني ،كثـــريا مـــن املـــسلمني يتقربـــون إىل اهللا ببنائهـــا عليهـــا والـــصالة فيهـــا
 للفقيــه "النهــي عــن اقــرتاف الكبــائر  يف  الزواجــر" انظــر ،املحــادة هللا ورســوله

غـــــريهم  وقـــــد رصح بعـــــض احلنفيـــــة و)١/١٢١(أمحـــــد بـــــن حجـــــر اهليثمـــــي 
 فـانظر ، بل نقل بعض املحققني اتفـاق العلـامء عـىل ذلـك،بكراهة الصالة فيها

 وعمــــدة القــــاري " )٢/١٩٢ ،١/١٠٧( " فتــــاوى شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة"
 ورشحــــه للحــــافظ ابــــن )٤/١٤٩( للعينــــي احلنفــــي "رشح صــــحيح البخــــاري 

  ،)٣/١٠٦(حجر 
 ،ث مـــا يـــشهد لـــهاألحاديـــ يف فلـــم نجـــد.وأمـــا لعـــن املتخـــذين عليهـــا الـــرسج

بعـض الـبالد  يف  وإن هلـج إخواننـا الـسلفيون،فهذا القدر مـن احلـديث ضـعيف
 ، لعـدم صـحتهص ونصيحتي إليهم أن يمسكوا عـن نـسبته إليـه،باالستدالل به

: ص مثـل قولـه،وأن يستدلوا عىل منع الرسج عـىل القبـور بعمومـات الـرشيعة
 ، عـن إضـاعة املــالص ومثـل هنيــه،»النـار يف  وكــل ضـاللة،كـل بدعـة ضـاللة«

 .وهنيه عن التشبه بالكفار ونحوذلك
  ).٣٩٦-٣٩٥، ١/٣٩٣"(الضعيفة"
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 ]: كتاب فقه السرية يف معرض كالمه عىل أخطاء البوطي يف قال اإلمام[
: احلـــديث املتفـــق عليـــه) ٥٠٢ص ] ("فقـــه الـــسرية" يف أي البـــوطي[ ذكـــر 

: وقـــال عقبـــة.لعنـــة اهللا عـــىل اليهـــود والنـــصارى اختـــذوا قبـــور أنبيـــاءهم مـــساجد
 . حيذر املسلمني من أن يصنعوا صنيعهم بهص كأنه

إمـــا أن : هـــذا القــول مـــن الـــدكتور ينبــئ العـــامل باحلـــديث بأحــد أمـــرين: قلــت
ف روايـــة أو أنــه يتعمــد حتريــ, الــدكتور مــن اجلهــل بحيــث ال علــم لــه باحلــديث

هـو مـن متـام , ذلك أن التحذير املذكور الـذي جعلـه الـدكتور مـن قولـه, احلديث
وهــو مــن حــديث عائــشة وعبــد اهللا بــن عبــاس ريض اهللا , احلــديث املتفــق عليــه

هكــــذا أخرجــــه .»حيـــذر مــــا صـــنعوا«ًفقــــد قـــاال عقــــب احلـــديث مبــــارشة , عـــنهام
ــــــــاري-١٠/٢٢٧و٦/٣٨٦و/٤٢٢(البخــــــــاري ) ٢/٦٧(ومــــــــسلم)  فــــــــتح الب

ورصح هـــــذا أنـــــه مـــــن قـــــول عائـــــشة ) ١/٢١٨(وأمحـــــد) ١/٣٢٦(الـــــدارميو
 يف وهـــذه فائـــدة فاتـــت احلـــافظ ابـــن حجـــر التنبيـــه عليهـــا فقـــال, ريض اهللا عنهـــا

 مجلـة أخـرى مـستأنفة مـن كـالم »حيـذر مـا صـنعوا«: قولـه« :)١/٤٢٣(الفتح «
 .»فأجيب إيل ذلك, ذلك الوقت يف كأنه سأل عن حكمة ذكر ذلك, الراوي

,  مـن كـالم راوي احلـديث كـام رصح احلـافظ»حيـذر مـا صـنعوا«: ولهفإذن ق
فكيـــف جعلهـــا الـــدكتور مـــن , روايـــة أمحـــد يف كـــام, وهـــو عائـــشة ريض اهللا عنهـــا
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وصـــنعه هـــذا يـــذكرين بنـــوع مـــن أنـــواع جـــرح رواة احلـــديث وهـــو ! كالمـــه هـــو؟

ــرسقه  ــرسقة احلــديث؛ كــان الــراوي يبلغــه حــديث يرويــه بعــضهم في املعــروف ب
فقــد , أمـا الــدكتور, صثــم يرفعـه إىل النبــي, ًب عليـه إســنادا مـن أســانيدهمنـه ويركــ
ك ! احلــديث إىل نفــسه يف نــسب مــا ــ إال أننــي ال أســتطيع أن أجــزم بأنــه تعمــد ذل

ًفمـــن املحتمـــل احـــتامال , ًليقينـــي أن حمفوظاتـــه لألحاديـــث النبويـــة قليلـــة جـــدا
ك اجلملــة يف ًقويـا أنــه ال يعلــم أن فــرشحه مــن , »عواحيــذر مـا صــن«: احلـديث تلــ

ً تـشكيكا واضـحا منـه»... حيـذرصكأنـه«: قول الـدكتور يف  عىل أن!عندياته ً 
ــشة ,  أراد التحــذيرصأنــهيف  وهــذا خمــالف خمالفــة رصحيــة جلــزم الــسيدة عائ

كيــف ال والــشاهد يــرى مــا ال يــرى الغائــب؟ , »حيــذر مــا صــنعوا«: بــذلك بقوهلــا
التحريـــف والتبــــديل  فتأمــــل مـــا يــــصنع اجلهـــل باحلـــديث مــــن صكـــام قـــال

 .للنص الصحيح الرصيح
  )٩٢-٩١ص"(دفاع عن احلديث النبوي"

                                                
 .]منه).[١٩٠٤( برقم »األحاديث الصحيحة« يف قلت وهو خمرج عندي) ١(
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كتـبهم، أن بعـض الـصحابة خرجـوا فوجـدوا جثـة  يف القصة التي يوردهـا أئمـة الـدعوة: سؤال
ًالثــة عـــرش قـــربا حتـــى يعمـــى النــاس عنهـــا وال يتخـــذوها قبـــورا، يعنـــي النبــي دانيـــال فحفـــروا هلـــا ث ً

 مساجد عىل قربه، فام مدى صحة هذه الرواية؟
ـــــشيخ   أول كالمـــــك يـــــذكرها أهـــــل الـــــدعوة، تعنـــــي بأهـــــل  يف ًأوال ذكـــــرت :ال

 الدعوة من؟
 .أحفاد الشيخ حممد بن عبد الوهاب :مداخلة
 .ة التبليغاالصطالح اآلن يقصد به مجاع يف لكن هي :الشيخ

 . ما قصدت هذامداخلة
أنت ما قصدت هذا لكن لفظك يوهم هـذا، فاسـتغربت مـا نـسبته بنـاء  :الشيخ

 .ًعىل فهمي، ألن هؤالء ال هيتمون بمثل هذه الفضائل إطالقا
 . صحيح:مداخلة
املهــم هــذه الروايــة هلــا أصــل صــحيح ثابــت، وهــو لــه أو هــي هلــا عــدة  :الــشيخ

ــــنفس روايــــات، فالتفــــصيل الــــذي ذكر ًتــــه ال أستحــــرض اآلن إن كــــان صــــحيحا ب
ًالتفـصيل، لكـن املهــم أنـه فعــال اكتـشفوا وحفـروا وأجــروا هنـرا عليــه بحيـث أنــه  ً

 .ال يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون اهللا تبارك وتعاىل فهذا ثابت
  )٠٠: ٥٧: ٥٣/ ٣٠٤(" اهلدى والنور"



 
 

١١٥ 




ص 
بعـض املـشايخ كـاألزهريني وغـريهم يفرقـون بـني إذا مـا كـان املـصيل يـستقبل القـرب : سؤال

 .أم إذا كان القرب خلف املصيل
 .اهللا هيدهيم :الشيخ

لـــــــة الثانيـــــــة ويف احلا.ففـــــــي احلالـــــــة األوىل ال جييـــــــزون الـــــــصالة: امللقـــــــي
 ؟-بارك اهللا فيكم-جييزوهنا، فام هو رأيكم

كتابنـــا  يف نحـــن كنـــا تكلمنـــا عـــن هـــذه املـــسألة بـــيشء مـــن التفـــصيل، :الـــشيخ
ًاملطبــوع قــديام عديــدا مــن الطبعــات املــسمى بـــ حتــذير الــساجد مــن اختـــاذ ": ً

املـسجد الـذي فيـه  يف إن املـسألة ختتلـف بـني الـصالة: ، فقلنـا"القبور مساجد
 ًأرض ليــست مــسجدا فيهــا قــرب، ففــي احلالــة األوىل، أي يف وبــني الــصالةقــرب، 

املــسجد الــذي فيـــه قــرب؛ ال فــرق بـــني الــصالة إىل القــرب أو إىل يمينـــه أو إىل يف 
ًيـــــساره، أو مـــــن أمامـــــه قريبـــــا منـــــه أو بعيـــــدا عنـــــه، ال فـــــرق بـــــني ذلـــــك؛ ألن هـــــذا  ً

 يف  صـــىلًأي صـــورة مـــن هـــذه الـــصور املحكيـــة آنفـــا صـــىل فقـــد يف املـــصيل
 يف األحاديـــث املتـــواترة يف -عليـــه الــسالم-مــسجد بنـــي عـــىل قــرب، والرســـول

لعــــن الــــذين ســــبقونا مـــــن اليهــــود والنــــصارى بـــــسبب اختــــاذهم قبــــور أنبيـــــائهم 
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 يف بعــض الروايــات يف مـساجد، ويف احلــديث اخلــاص هبـذه األمــة الــذي جـاء

 عـــىل لعنـــة اهللا«: صـــحيح مـــسلم، كـــام تقـــول الـــسيدة عائـــشة حيـــذر ممـــا صـــنعوا
 ممــا -عليــه الــسالم-، حيــذر»اليهــود والنــصارى اختــذوا قبــور أنبيــائهم مــساجد

ولـــوال : الـــصحيحني يف روايـــة متفـــق عليهـــا يف صـــنعوا، وتقـــول الـــسيدة عائـــشة
ـــــرز قـــــربه ـــــه الـــــسالم-ذلـــــك ألب ، ولكنـــــه مل يفعـــــل؛ ألنـــــه خـــــيش أن يتخـــــذ -علي

ــــأيت قولــــه ًمــــسجدا، كــــذلك أخــــريا ي ــــ«: -عليــــه الــــسالم-ً اس مــــن إن مــــن رش الن
، هــــذا »تـــدركهم الـــساعة وهـــم أحيـــاء والــــذين يتخـــذون قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد

ًلــــيس خاصــــا بــــاألمم الــــسابق، وإنــــام باألمــــة الالحقــــة، آخــــر األمــــم وهــــي أمــــة 
إن مــن رش النــاس مــن تــدركهم الــساعة وهــم أحيــاء «: -عليــه الــسالم-الرســول

 الـــصالة ال ً، إذا ال فـــرق مـــن حيـــث أن»والــذين يتخـــذون قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد
هــــذا  يف أي جهــــة صــــىل املــــصيل يف املــــسجد املبنــــي عــــىل القــــرب يف تــــصح

 .املسجد
ًنعـم هنــاك فــرق بــني مــن يــصيل بعيــدا وبــني مــن يقــصد الــصالة إىل القــرب كــام 

ــــاك ــــضالني هن  يف املــــسجد النبــــوي، ال يعجــــبهم أن يــــصلوا يف يفعــــل بعــــض ال
ي إذا صــــــلوا فيهــــــا الــــــسدة التـــــ يف إال أن يـــــصلوا املـــــسجد النبــــــوي وفيـــــه القــــــرب

 .استقبلوا القرب هذا أرش من ذاك، لكن كلهم يشملهم أن الصالة باطلة
ذاك الكتـــاب بـــصورة خاصـــة  يف وهنـــا ال بـــد مـــن التنبيـــه ممـــا كنـــا نبهنـــا عليـــه

ـــشمله هـــذا احلكـــم؛ ألنـــه لـــه صـــبغة ص غـــريه أن مـــسجد النبـــي يف وربـــام  ال ي
ة ممــــا ســــواه مـــــن وصــــفة رشعيــــة، ويرمحــــك اهللا، أن الــــصالة فيـــــه بــــألف صــــال

املـــــساجد إال املـــــسجد احلـــــرام، هـــــذه األلـــــف صـــــالة مـــــن الفـــــضيلة ال يمكـــــن 
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عليـــه -نـــسخها مـــن عنـــدنا بـــسبب مـــا طـــرأ عليـــه مـــن إدخـــال مـــا خـــشيه الرســـول

 الـصالة يف حجرتـه، هـذا احلكـم يف ّ حينام بني وسن للنـاس أن يـدفن-السالم
 .املسجد املبني عىل القربيف 

 احلكــم ال ينــسب مــن هنــاك إىل هــذه األرض، أرض عــراء، فهــذه يف أمـا قــرب
 يف وإنــام مــن صــىل هنـــا إىل القــرب فهــذا هــو املحظـــور، وهــذا هــو املنهــي عنـــه

، هــذا حكــم »ال جتلــسوا عــىل القبــور وال تــصلوا إليهــا«: -عليــه الــسالم- قولــه
املـــسجد فكـــام يقـــول شـــيخ  يف العـــراء، أمـــا القـــرب يف أرض يف قـــرب يف خـــاص

هــذا املكــان الـذي بنــي وفيــه قــرب صــار مقــربة، : -ه اهللارمحــ-اإلسـالم ابــن تيميــة
ذلـك  يف ولو بقرب واحد، بعض احلنابلة كـام يـذكر هـو اشـرتط أن تكـون القبـور

ال هـــذا هـــذا : املكـــان ثالثـــة حتـــى يـــصبح ذلـــك املكـــان مقـــربة، قـــال ابـــن تيميـــة
ًالعــدد ال أصــل لــه ال لغــة وال رشعــا، جمــرد أن يــدفن رجــل أو شــخص أو ميــت 

هذه األرض صارت األرض مقربة، فـإذا كـان املـسجد فيـه قـرب واحـد  يف واحد
ًال جتـــوز الـــصالة فيـــه، أرض هنـــاك عـــراء ليـــست مـــسجدا ال جتـــوز الـــصالة إىل 

ًالقــرب مواجهــة، أمــا إذا صــىل بعيــدا يمينــا يــسارا أو أمامــا فــال حمظــور ً ً ً ك،  يف ً ــ ذل
 .هبذا ينتهي اجلواب عن سؤال أخينا الكريم

  ) ٠٠: ٣٠: ٦٤٧/١٦" (اهلدى والنور"
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مــرص كثـري مــن  يف ويوجـد عنـدنا:  الــسؤال األول:أسـئلةعنـدي ثالثــة  :الـسائل

و بنيــت هــي مــن أجــل القــرب، وال أ رباملــساجد املقبــورة التــي بنــي مــن أجلهــا القــ
 .ة خاصةيوجد إال القليل من املساجد التي ختلو من هذا، وصالة اجلناز

  كيف؟:الشيخ
تلـــــــك املـــــــساجد  يف صـــــــالة اجلنـــــــازة، إذا مـــــــات إنـــــــسان يـــــــصلوها :الـــــــسائل

َاملقبـورة، فــنحن ال نــذهب إليهــا، فتعلمــون ثــواب صــالة اجلنــازة، فــنحن نحــرم  ْ ُ
ك املــساجد، فهــل نــذهب ونــصيل  مــن هــذا الثــواب بــسبب عــدم ذهابنــا إىل تلــ

 ؟ اجلنازةة عىل صالًمع الكراهية، أم ال نصيل أبدا
ســـؤال جيـــد، قبـــل صـــالة اجلنـــازة، صـــالت الفريـــضة، كـــام تعلـــم مـــن  :الـــشيخ

 ؟الصلوات اخلمس، أين تصلوهنا
احلمـــد هللا مكـــن اهللا لنـــا ببنـــاء مـــساجد بـــالرغم مـــن هـــذا يعنـــي، لكـــن  :الـــسائل

 .الناس ال يصلون فيها صالت اجلنازة
 .قربه يف ٍمجيل، حينئذ تصلون عىل امليت :الشيخ
 .د دفنهقربه، بع يف :السائل
  بعد دفنه؟ إالقربه يف وهل يكون امليت :الشيخ
 ال اقصد بعد ما الناس يدفنوه وينزلوا، نصيل نحن يعني؟ :السائل
 .قربه يف ما أنا اقصد ما تقول أنت أنا اقصده، تصلون عليه :الشيخ

  ) طريق اإلسالم٠٠: ٣٣: ١٦/ ٤٢٧( " اهلدى والنور"
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ًاملــسجد الــذي فيــه قــرب، هــل ذلــك يــشمل أيــضا النهــي  يف  الــصالةبالنــسبة للنهــي عــن: ســؤال

 ذلك املسجد؟ يف عن صالة اجلنازة
مــــسجد فيــــه قــــرب؛ لنهــــي  يف أليــــست صــــالة؟ ال تــــصىل أي صــــالة... :الــــشيخ

أحاديـث متـواترة كنـا قـد مجعناهـا أو مجعنـا  يف الرسول عليه السالم عـن ذلـك
 .نعم.» عن اختاذ القبور مساجدحتذير الساجد«: كتايب يف ما تيرس لنا يومئذ

بعــضهم علــل النهــي بــالركوع والــسجود، وقــال أن صــالة اجلنــازة ال  :مداخلــة
املـسجد الـذي فيـه قـرب، قـد يتـوهم  يف سجود فيهـا، فبالتـايل النهـي عـن الـصالة

حيــث انتفــت العلــة : ًبعـضهم أن هــذا يــسجد ويركـع للميــت املقبــور مــثال، فقـال
 فينتفي احلكم، هل هذا صحيح؟

 ما هي العلة؟ :الشيخ
 .إهيام السجود لصاحب القرب :مداخلة
 من أين هذه العلة جاءت؟ :الشيخ

هـــذه علــــة عقليــــة وليــــست نقليــــة، ولـــذلك فــــال جيــــوز أن يبنــــى عليهــــا حكــــم 
 .رشعي خيالف النصوص العامة

  )٠٠: ٠٠: ٤٢/ ٣٨٥(" اهلدى والنور"
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مكـان خمـصص للـصالة  يف مـا حكـم صـالة اجلنـازة داخـل املقـربة: السؤال الثاين: السائل
 ليس فيه قبور إنام هو أرض فسيحة؟

إذا كــــــان هنــــــاك حــــــاجز بــــــني املقــــــربة وبــــــني هــــــذه األرض الفــــــسيحة  :الــــــشيخ
فالــصالة فيهـــا جـــائزة وإال فـــال، ال بـــد مـــن أن يكـــون هنـــاك ســـور يفـــصل مـــصىل 

 ولـو بنـي هنـاك سـور -ًنازة عن املقربة، واألحسن إذا كان ممكنـا أال يكـوناجل
 أال يكــــون املــــصلون مــــستقبلني للمقــــربة، وإنــــام -مــــن مجيــــع أطــــراف األرض

 ؟اجلوابتكون املقربة عن يمينهم أو عن يسارهم، واضح 
 . واضح:مداخلة
 إذا كانــت األرض التــي يــصيل فيهــا املــصلون جنــازة ونــسمي: ُقلــت :الــشيخ

هـــــذه األرض املـــــصىل، كانـــــت مـــــسورة مبنـــــي حوهلـــــا جـــــدار، ومفـــــصولة بـــــني 
هـــذه األرض النفـــصاهلا بالـــسور عـــن  يف املـــصىل وبـــني املقـــربة جـــاز الـــصالة

املقــربة، لكــن األوىل واألرشع واألفــضل أن تكــون أرض املــصىل عــن يمــني 
قبلــــة األرض، ولــــو كــــان بــــني  يف املقــــربة أو عــــن يــــسارها، وأال تكــــون املقــــربة

 .رض وبني املقربة سور فاصلاأل
  )٠٠: ٣١: ٥١/ ٢٣١(" اهلدى والنور"
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وهــــذا املــــسجد فيــــه قــــرب، وال يوجــــد مــــسجد ] مــــسجد يف جتــــوز الــــصالة[هــــل : مداخلــــة
 ؟ ...غريه

ة فيـــه وال إذا كـــان يعـــرف أن املـــسجد الـــذي بـــه قـــرب ال جيـــوز الـــصال :الـــشيخ
يوجـــد كـــام تقـــول مـــسجد آخـــر وال يـــستطيع هـــو أن يـــذهب إىل قريـــة قريبـــة منـــه 

هــذا املــسجد؛ ألننــي أعتقــد أن  يف ليــصيل، فالــذي أراه أنــه جيــوز لــه أن يــصيل
النهـــي عـــن املـــساجد املبنيـــة عـــل القبـــور هـــو مـــن بـــاب ســـد الذريعـــة، فـــإذا كـــان 

هــذا املــسجد  يف الــصالة يف ًالــذي يــصيل يعــرف هــذا احلكــم وجيــد لــه عــذرا
 يف وقــت الكراهــة، لكنــه ال يتقــصد الــصالة يف فهـو شــأنه عنــدي شــأن املــصيل

وقــت الكراهـــة فتكــون صـــالته صــحيحة إن مل يتعمـــد وال كراهــة فيهـــا، وإال إن 
ــــه ال  ًتعمــــد فمعــــروف أن هــــذا التعمــــد يؤاخــــذ عليــــه، وســــؤالك واضــــح جــــدا أن

ًدا آخـر خاليـا مـن قـرب، هـذا املـسجد وإنـام ألنـه ال جيـد مـسج يف يتعمد الـصالة ً
 .هذا يشء

ــيشء اآلخــر جيــب عــىل هــذا إذا كــان عــىل يشء مــن العلــم : اعتقــادي يف ال
أن ينـرش هـذه املـسألة بـني املـصلني ولـو بالتـدرج وعـدم الـصدع بحيـث أنـه يثــري 

املــسجد، فــربام نفــع اهللا عــز وجــل بــه أهــل املــسجد وربــام  يف مــشكلة أو فتنــة



 
 

١٢٢ 
ًسجد جديـد إذا كـان املـسجد طارئـا عـىل القـرب أو مع الزمن يقومون إمـا لبنـاء مـ

 .إلزالة القرب إذا كان هو الطارئ عىل املسجد
 يف النهــي عــن الــصالة...كيــف التوفيــق: ســؤال عــن نفــس املوضــوع :مداخلـة

 ؟...املسجد الذي فيه قرب
نحـــن عنـــدنا ! ال يوجـــد عنـــدنا هـــذا الـــنص الـــذي تقـــول أنـــت يـــا أخـــي :الـــشيخ

ً مـــساجد، هـــذا النهـــي يـــستلزم أمـــورا كـــام ذكرنـــا ذلـــك النهـــي عـــن اختـــاذ القبـــور
هـذه املـسألة وهـو املـسمى بتحـذير الـساجد عـن  يف كتابنـا اخلـاص يف ًمفصال

اختاذ القبور مساجد، وهذا النهي يـستلزم النهـي عـن بنـاء املـسجد عـىل القـرب، 
الكـــالم  يف املـــسجد الـــذي فيـــه قـــرب كـــام ســـبق يف ويـــستلزم النهـــي عـــن الـــصالة

هـــذا احلـــديث وأمثالـــه فيـــه : ًستلزم النهـــي عـــن الـــصالة إىل القـــرب، فـــإذاًآنفـــا، ويـــ
 يف ًالنهــــي عــــن كــــل هــــذه األمــــور، فلــــو أن رجــــال صــــىل إىل قــــرب، وهــــذا أغــــرق

الـــضالل ويف اخلطـــأ أن يـــصيل إىل قـــرب، لكنـــه هـــو مل يتقـــصد الـــصالة إىل قـــرب 
فــصالته تكـــون صـــحيحة؛ ألن القـــصد مل يكـــن التوجــه إىل القـــرب، هـــذا مـــن مـــع 

 وملــا رأى عمــر »ال تــصلوا إىل القبــور وال جتلــسوا عليهــا«: قولــه عليــه الــسالم
القـرب «: بن اخلطاب ريض اهللا عنـه أنـس بـن مالـك يـصيل إىل قـرب، قـال لـه عمـر

: ً، فلـــم يفهـــم اللفظـــة هـــذه أنـــس مبـــارشة فرفـــع بـــرصه كأنـــه فهـــم أنـــه يقـــول»القـــرب
احــذر القـــرب وابتعـــد عـــن : القــرب القـــرب، يعنـــي: القمــر القمـــر، فعـــاد عليــه فقـــال لـــه

 .مل يقل أن صالتك باطلة-الشاهد من هذا األثر-القرب، فلم يقل
النهــي عــن بنــاء : أن األمــر أي: ًثــم نحــن قلنــا مــا قلنــاه آنفــا بعــد هــذا التوضــيح

ًاملساجد عىل القبور هو من باب سـد الذريعـة، فـإذا كـان الـذي يـصيل معـذورا 



 
 

١٢٣ 
ًأوقــات الكراهــة معــذورا، ال فــرق  يف الــسؤال فهــو كالــذي يــصيل يف كــام جــاء

بـــني هـــذا وهـــذا، لكـــن علينـــا نحـــن أن ننـــصح النـــاس أن ال يبنـــوا املـــساجد عـــىل 
ًالقبـــــور، وأن ينظـــــروا إن كـــــان املـــــسجد طارئـــــا عـــــىل القـــــرب فيـــــزال املــــــسجد، 

 .والعكس بالعكس
  )٥٧: ٠٢: ٠٠ /١ ("لقاءات املدينة"
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يف احلـي لـيس هنـاك مـسجد إال الـذي فيـه قـرب .. قـرببالنسبة للمـسجد الـذي فيـه..أريد: سؤال

 جائز أن اإلنسان يصيل فيه، أو ما حكمه؟
املــسجد الــذي فيــه قــرب فــصالته باطلــة، أمــا  يف الــذي يقــصد الــصالة :الــشيخ 

أو ال جيـد ..ً بالصالة خشية أن تفوتـه صـالة اجلامعـة وال جيـد وقتـايفاجأالذي 
 هـذا املـسجد الـذي فيـه القـرب فـصالته املحلة التـي هـو فيهـا إال يف ًمسجدا آخر
 .صحيحة

  ) ٠٠: ٤٤: ٧٩٧/٢٨("اهلدى والنور"
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كنــت أريــد أن أســأل، هــؤالء الــذين أخرجـوا عظــام املــسلمني الباليــة وجعلــت خــارج : سـؤال

ذلــك حــرج، أن نــصيل  يف ىِّاملــسجد وهــذا العــذر يــا شــيخ هــل يــسوغ لنــا أن نــصيل دون أن نــر
 داخل املسجد؟

 .إىل خارج املسجد يعني القبور نبشت، وأخرجت عظامها :الشيخ
 .أي نعم: امللقي
 أكذلك؟ :الشيخ
 .أي نعم: امللقي
ـــق هنـــاك حمظـــور، هـــو :الـــشيخ األصـــل املـــشكلة مـــن الناحيـــة  يف ًطبعـــا مل يب

ًضـا للمـسجد ًالرشعية كام تعلمـون مجيعـا تقـوم عـىل الظـاهر، فلـو فـرض أن أر
 هـذه األرض أو يف هي أصلها قبور، لكنها مدروسـة لـيس هلـا ظهـور، فالـصالة

ً، والعكـــس بـــالعكس متامـــا، إذا فـــرض أن ..هـــذا املـــسجد لـــيس فيهـــا يشءيف 
أرض مــسجد، واحلقيقــة أنــه لــيس هنــاك إال هــذا  يف ًهنــاك قــربا أو أكثــر مــن قــرب

 .األسفل ال يشء يف القرب الظاهر، أما
 .يشءال : امللقي
 .فهنا ال جيوز؛ ألنه العربة بالظاهرة :الشيخ
 .جيد: امللقي



 
 

١٢٦ 
ـــشت إذا  :الـــشيخ َآه، فـــإذا كانـــت درســـت القبـــور مـــن املـــسجد وبخاصـــة إذا نب ِ ُ

مكـان آخـر، فـاملحظور  يف كانت هنـاك ال يـزال يوجـد عظـام كـام تقـول فـدفنت
  زال 

 .بال شك
 .احلمد هللا: امللقي
ر، ويعجبنـــي هبـــذه املناســـبة مـــا يـــروى عـــن ًألنـــه العـــربة دائـــام بالظـــاه :الـــشيخ

 : شعره يف املعري حينام قال
 فأين القبور من عهد عاد    صاح هذي قبورنا متأل الرحب

 : أجاب
 إال من هذه األجساد  األرض    خفف الوطأ ما أظن أديم 

 ﴾﴿ )٢٥: املرسـالت (﴾﴿فاألمر طبيعي 
 .ً، فالعربة إذا باليشء الظاهر، ومسجد الرسول لعلكم تعلمون)٢٦: املرسالت(

 .ص:امللقي
ـــــشيخ ـــــور للمـــــرشكني فنبـــــشت وأزيـــــل النخيـــــل وب :ال ـــــارة عـــــن قب نـــــي ُكـــــان عب
 .املسجد

ـــــدنا بنيـــــة تـــــم توســـــيع مـــــسجد، كـــــام : امللقـــــي احلمـــــد هللا رب العـــــاملني، عن
ىل أرض مقـــربة، تــــم إزالــــة حتـــدثتم عــــن املقـــابر هــــذا املـــسجد تــــم توســـيعه عــــ

  املـسجد عليهـا فهـل يـصح الـصالةوبنـى املقـابربـل املقـربة ورفـع ِالعظام مـن ق
 هذا املسجد أم ال؟يف 
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 هذا سبق اجلواب، ما كنت معنا؟ :الشيخ

: آه بــس يعنــي أردت تفــصيل ألنــه أحســست أنــه بعــض العلــامء قــال: امللقــي
 ؟هذا املسجد يف ال جيوز الصالة

 -إن شـــاء اهللا-ا عـــن هـــذا الـــسؤال بعينـــه، ولعلـــك ســـتذكرهلقـــد أجبنـــ :الـــشيخ
 .حينام أتينا ببيت املعري

 فأين القبور من عهد عاد    صاح هذي قبورنا متأل الرحب
 خفف األرض ما أظن أيش؟

 خفف الوطأ :مداخلة
 . أرض إال من هذه األجساد..خفف الوطأ ما أظن أديم الـ :الشيخ

ذه كانـت املناسـبة جـواب لـسؤال أخ ما سمعت هـذا الـشعر؟ سـمعته؟ إيـه هـ
سـاحته مقـابر، فنبـشت ودفنـت خـارج  يف هنا طرحه وهـو أنـه هنـاك مـسجد كـان

نعـــم؛ ألننـــا قلنـــا أن : هـــذا املـــسجد؟ اجلـــواب يف املـــسجد فهـــل تـــصح الـــصالة
ــشارع احلكــيم أوال ينظــر للظــاهر، ورضبنــا مــثال أنــه لــو كــان هنــاك قــرب ظــاهر  ًال ً

ًا، كــــام يــــروى عــــن بعــــض الــــدجالني، لعلــــك الــــداخل ال يشء إطالقــــ يف لكــــن
ًسمعت قصتهم حينام بنوا قربا ظاهرا، وبنوا عليه قبـة، وأشـاعوا بـني النـاس أنـه  ً

املنــــــام أنــــــه هنــــــا مــــــدفون أحــــــد األوليــــــاء  يف هنــــــا فــــــالن زيــــــد مــــــن النــــــاس رأى
والـصاحلني، أشـاعوا هـذه األخبـار والنـاس يعنـي كـام تعلمـون أتبـاع كـل نـاعق، 

لــزوار واهلــدايا والنــذور وو الــخ، هــدوال اثنــني، ذات يــوم فــصارت بقــى جتــيء ا
اختلفـــــوا بعـــــضهم مـــــع بعـــــض، فوصـــــل هبـــــم االخـــــتالف إىل أن أحـــــدهم قـــــال 
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  لـــــصاحبه يعنــــــي معنـــــى القــــــصة إنــــــه بتحلـــــف بالــــــشيخ، بيقــــــول لـــــه عــــــيل أمــــــان 

ـــش؟ جلـــب املـــال،  يف مـــا ال شـــيخ وال فـــريخ، فـــنحن اختـــذنا هـــذا مـــن أجـــل أي
 جيـوز قـصده، ولـو كـان نحـن نعلـم أنـه لـيس هنـاك فالقصد أنـه هـذا قـرب ظـاهر ال

 .ًدفني حتته إطالقا
مـــن أجـــل هـــذا مـــن تـــاريخ حيـــايت، منـــذ نعومـــة شـــبايب ملـــاذا؟ ألنـــه فيـــه قـــرب 

 مـــش حييــى كلـــه، رأســه فقـــط، وهنـــاك -عليـــه الــسالم-زعمــوا قـــرب رأس حييــى
أهبة وقبة وذهب مطـيل، وإىل آخـره، والنـاس يتقـصدونه للتـربك والـدعاء وإىل 

وأنــا أول النـــاس .هــذا املــسجد عـــرشات الــسنني يف ره، فأنــا تركــت الـــصالةآخــ
ــــى األحكــــام  ــــا مظهــــر قــــرب، واإلســــالم يبن ــــاك قــــرب، لكــــن هن ــــه لــــيس هن ًإيامنــــا أن
ــرسائر، لــذلك إن وجــد هنــاك مــسجد  واألمــور كلهــا عــىل الظــاهر واهللا يتــوىل ال

يـه قــرب فيـه صـورة قــرب، فالـصالة ال تـصح فيــه وال جتـوز، إن وجـد مــسجد لـيس ف
ظـــاهر، لكـــن املقـــول إنـــه األرض كلهـــا قبـــور، مـــش مهـــم ألنـــه لـــيس هنـــاك قـــرب 

ــــا-عــــز وجــــل-ظــــاهر، يقــــصد ويعبــــد ويــــدعى مــــن دون اهللا عــــز - كــــام قــــال ربن
ً منبهـا وحمـذرا-وجـل ً :﴿﴾ ) ١٨: اجلـن( ،

عـز -؛ هـذا وحـده يكفـي لدعوتـه مـن دون اهللافوجود صورة قرب ليس حقيقة قـرب
، وعدم وجود صورة قـرب ولـو كانـت األرض كلهـا مغذيـة بـرميم املـوت -وجل

عليهــا  يف وبـدمائهم وإىل آخـره، فــذلك ال يـرض، لكــن إن كـان هنــاك أرض كـان
قبـــور ظـــاهرة ثـــم أريـــد بنـــاء املـــسجد عليهـــا لـــسبب أو آخـــر فنبـــشت وظهـــر فيهـــا 

 .الة فيه صحيحةعظام وأخرجت ثم سويت فالص
  ) ٠٠: ٢١: ٦٤٧/٥٩(و) ٠٠: ٠٢: ٦٤٧/٤١(" اهلدى والنور"



 
 

١٢٩ 

 
 

إذا أدخــل القــرب عــىل املــسجد فينــبش القــرب ويبقــى املــسجد، : بعــض العلــامء يقــول: ســؤال
 يف  التفريــق صـحيح ولــه أصــلإذا بنــي املـسجد عــىل القــرب هيـدم املــسجد، فهـل هــذا: ويقولـون
 السنة؟

 صحيح لكن ليس له عالقة بحكم الصالة فيه؟ :الشيخ
 .نعم: امللقي
املــسجد أو طــرأ املــسجد عــىل القــرب عــىل حكــم الــصالة ســواء طــرأ  :الــشيخ

القــرب، حكمــه مــا ســمعتم، أمــا هــل يــزال القــرب أو املــسجد؟ فــال بــد مــن القــضاء 
اك أرض دفــن فيهــا ميــت، فجــاء أحــد عــىل الظــامل، عــىل البــاغي، فــإذا كــان هنــ

ًالبغاة وبنى عليه مسجدا فيزال هـذا املـسجد؛ ألنـه هـو البـاغي، وعـىل العكـس 
، فجـاء أحـد -عـز وجـل-من ذلك إذا كان هناك مـسجد بنـي عـىل تقـوى مـن اهللا

ًالبغاة وأوىص بأنـه إن مـات دفـن فيـه، وفعـال دفـن فيـه فيقـذف بجثتـه إىل خـارج 
 .عىل املسجد، فهذا كالم صحيح بال شكاملسجد؛ ألنه هو الباغي 

  )٠٠: ٣٦: ٦٤٧/١٠("اهلدى والنور"



 
 

١٣٠ 

 
ـــــــــل  يف :ســـــــــؤال ـــــــــور مث ـــــــــضاف هلـــــــــا قب ـــــــــي ي   مـــــــــسألة املـــــــــسجد بعـــــــــض املـــــــــساجد يعن

 ًهذا املسجد يعني يكون مثال التحريم؟ يف غرفة خاصة فحكم الصالة يف يف احلديقة أو
الغرفـــة املـــضافة إىل املـــسجد إمـــا أن يكـــون بـــاب هـــذه الغرفـــة : ًأوال :الـــشيخ

ًإىل املــسجد فهــي مــن املــسجد ال فــرق حينئــذ ال فــرق أن يكــون القــرب مــستورا  ٍ
ً أمــا إذا ،ًبالغرفــة أو مكــشوفا بــدون غرفــة مــادام املــدخل إىل القــرب مــن املــسجد

املــدخل إليهــا مــن خــارج  الغرفــة التــي فيهــا القــرب ،كانــت الغرفــة املــدخل إليهــا
 .ًاملسجد من الطريق هذا ال يعترب ملحقا باملسجد

بالنـــــسبة للمـــــسجد تعتـــــرب مـــــن البـــــاب اخلـــــارجي أم مـــــن البـــــاب .... :الـــــسائل
باحــة املــسجد، نقــول مثــل القــرب غرفــة  َّ يعنــي املــصىل الباحــة يعنــي،الــداخيل

ىل اإلمــام تكــون منعزلــة عــن املــسجد معلــوم ختــرج مــن املــصىل ثــم متــيش إ
 فهذه الغرفة تعترب من املسجد أم من خارج املسجد؟ الغرفة
 .أنت اآلن ذكرت اإلمام، فهمت منك :الشيخ
 .غرفة اإلمام تكون من املسجد :السائل
 .ذكرت اإلمام أنت اآلن :الشيخ
 . نعم:السائل
 .غرفة اإلمام وذكرت :الشيخ



 
 

١٣١ 
 . نعم:السائل
 . هذا له عالقة بسؤالك السابقهل :الشيخ
 .ً عفوا،نعم :لالسائ
 يف سؤالك السابق مل تذكر اإلمـام وال ذكـرت غرفـة اإلمـام كـل مـا يف :الشيخ

 .وأنا أعطيتك اجلواب غرفة يف األمر ذكرت أن القرب
 .ًعفوا الغرفة هذه تكون داخل باحة املسجد :السائل
 .حسن السؤال نصف العلم: يا أخي بارك اهللا فيك :الشيخ
  . نعم:السائل

ـــــاب الغرفـــــة إىل املـــــسجدالغرفـــــة :الـــــشيخ  ، التـــــي فيهـــــا القـــــرب قلنـــــا إن كـــــان ب
القــــرب ملحقــــة  فهــــذه الغرفــــة بــــام فيهــــا مــــن والــــدخول إىل الغرفــــة مــــن املــــسجد

 .باملسجد
 .ُنعم فهمت :السائل
 اآلن شــو ،ليــست ملحقــة باملــسجد وإن كــان البــاب إىل الطريــق فهــي :الــشيخ

َّالذي جد معك حني  .ذكرت اإلمام وذكرت الباحة َ
ــ ــش هــو ... يعنــي مــسألة األرض الوقفيــة للمــسجد،األرض الوقفيــة :سائلال اي

مــن الــسور  الــيل يتبعهــا يعنــي التــابع للوقــف للمــسجد هــل يعتــرب مــن املــسجد
 .اخلارجي أم يعني األشياء فقط التي تتصل باملصىل

 .السابق يف هذا ليس له عالقة بسؤالك :الشيخ



 
 

١٣٢ 
 .ال هو أنا سألت عىل هذا املنوال :السائل
يــــــا أخــــــي الـــــدخول إىل هــــــذه الغرفــــــة مـــــن املــــــسجد أو مــــــن خــــــارج  :الـــــشيخ
 .املسجد
 يعنــي مــا كــان يــشمل الـسور اخلــارجي كلــه أنــا باعتقــادي أن املــسجد :الـسائل

 .داخل هذا اليشء مسجد
الغرفــة مفــصولة عــن   هــو مفــصول،ولــو كــان البــاب مــن خــارج الغرفــة :الــشيخ

ة، هـب أهنـا موقوفـة كاملــسجد املـسجد إذا كـان باهبـا إىل الـشارع فهــي مفـصول
 .باب الغرفة إىل الطريق لكن هي مفصولة عن املسجد إذا كان

 . نعم:السائل
رض املـــسجد كلهـــا ولنفـــرتض أن املـــسجد قـــسامن قـــسم هـــذه هـــي أ :الــشيخ

مظلـــــل الـــــيل يـــــسموه احلـــــرم والقـــــسم الثـــــاين مكـــــشوف الـــــيل يـــــسموه ســـــاحة 
 يف املــسقف أو كانــت  يفاملظلــل يف ًاملــسجد، ســواء كانــت الغرفــة هنــا ويــن

هــذه الزاويــة املكــشوفة، فإمــا أن يــدخل إىل الغرفــة مــن ســاحة املــسجد أو مــن 
ـــــشارع، فـــــإذا كـــــان الـــــدخول إىل الغرفـــــة مـــــن  ـــــدخل مـــــن ال حـــــرم املـــــسجد أو ي

 .الشارع
 .وهي مفصولة :السائل
هــذه -هــي غرفــة، الــدخول إىل هــذه الغرفــة مــن الــشارع فلــيس هلــا أي :الــشيخ
سجد وان كـــــان الـــــدخول إليهـــــا مـــــن املـــــسجد فهـــــو مـــــن  عالقـــــة باملـــــ-الغرفـــــة

 يف املقدمــــة أو يف ًهــــذا املــــسجد ســــواء كــــان يف املــــسجد وال جيــــوز الــــصالة



 
 

١٣٣ 
مناســـبة  يف  ومـــع ذلـــك فلهـــذا البحـــث تفـــصيل آخـــر لعلنـــا يتيـــرس لنـــا،املـــؤخرة

 .أخرى إن شاء اهللا
حـدود املـسجد لكـن البـاب مـن  ن كانـت الغرفـة خـارجإشيخ حتـى و :السائل
 .ملسجد احلكم حكم املسجدجوة ا

 .أي نعم :الشيخ
  )٠٠: ٤٣: ١٩/ ٥٨٢(" اهلدى والنور "
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 الساحة اخلارجية؟ يف مسجد فيه قرب يف ما حكم الصالة: سؤال
ــــــشيخ ــــــدخل إىل ســــــاحة املــــــسجد  :ال ــــــت مــــــن املــــــسجد، وي ــــــساحة إذا كان َال ْ ُ

نفــس  يف الــساحة،أو يف حــرم املسجد،فــسواء كــان القــربيف  ببــاب؛فهو داخــل
ـــث التـــي جـــاءت يف كـــل مـــن احلـــالتني يف احلـــرم فهـــو  يف املـــسجد، واألحادي

النهــــي عــــن اختــــاذ القبــــور مــــساجد، وعــــن بنــــاء املــــساجد عــــىل القبــــور، هــــذه 
النـــصوص كلهـــا تـــشمل املـــسجد الـــذي فيـــه قـــرب، ســـواء كـــان داخـــل احلـــرم أو 

 .خارج احلرم، فال جيوز
  )٠١: ٠٣: ٤٠/٢٤(" اهلدى والنور" 
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 جتمــع ســكني للمــسلمني وال يوجــد بــه إال مــسجد واحــد، وهــذا املــسجد ]هنــاك[: ســؤال

 مــن القبــور، فهــل يــصىل بــه أم يــصيل أبنــاء ًامبنــي بجــوار مقــربة، بــل وجــدنا أمــام املحــراب عــدد
  املساجد بعيدة عن املنطقة؟ باقياحلي منفردين؟

 وإنـــام يـــصلون جمتمعـــني ولـــو ال يـــصلون فيـــه، وال يـــصلون منفـــردين :الـــشيخ
 .دار أحدهميف 

 .وإن تعرس ذلك :السائل
 .إىل أن يتمكنوا من بناء مسجد، هذا واجب عليهم :الشيخ
نعــم، لكــن إن تعــرس هــذا األمــر مــن بــاب وجــود احلــرج عنــد الــبعض  :الــسائل

 سالمي؟ أو قلة الفهم اإل
ال يتعـــرس عنـــد الـــساكن مـــن املـــسلمني، ولـــيس املقـــصود أن جيتمـــع  :الـــشيخ

ًاملسلمون مجيعا؛ ألن املـسجد الـذي ال إشـكال فيـه ال جيتمعـون فيـه مجيعـا،  ً
 .ف إال نفسكَّوال تكل
 .املسجد يف ًلكن لو تعرس االجتامع يصيل منفردا وال يصيل :السائل
املـسجد، عـىل أسـاس نـصيل  يف صيلمـا نـال نقنـع،  نعم، لكـن نحـن :الشيخ

 يف ًمنفــردا، وإنــام نعمــل دعــوة ملــن يــرتجح عنــدنا أنــه يتجــاوب معنــا أال يــصيل
 .دار أحد هؤالء املسلمني الطيبني يف هذا املسجد، ويصيل

 .بارك اهللا فيك :السائل



 
 

١٣٦ 
هـــي فهريبـــه فقـــط مـــن هـــذا املـــسجد، وإال تيعنـــي مـــا ينبغـــي أن نقنـــع ب :الـــشيخ

 هــذا يف ًالبيــت كــسال، ألنــه واهللا الــصالة يف  يــصيل)يــصري( كــل واحــد ]ذريعـة[
أي مكـــان،  يف واُعـــَّمَجَتَاملـــسجد ال تـــصح، وإنـــام عـــىل هـــؤالء أن يـــسعوا وأن ي

 .وبعد ذلك يصلح اهللا ما ال تعلمون
  ) ٠٠: ٥٢: ٩/٢٥(" اهلدى والنور" 



 
 

١٣٧ 

 
 

 ]: قال اإلمام[
 إنــــسان فيــــه دفــــن الــــذي املوضــــع وهــــي ،املقــــربة...يف الــــصالة جتــــوز وال
 : والسالم الصالة عليه لقوله فأكثر واحد

  »واحلامم املقربة إال مسجد كلها األرض« 
 لكـن ،خلفـه أو يـساره عـن أو يمينـه عـن أو قبلتـه القـرب أكـان ذلـك يف وسـواء 

 : صلقوله أشد بالصالة استقباله
 : وقوله »مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود عىل اهللا عنةل« 
 القبــــور يتخـــذ ومـــن ،أحيـــاء وهـــم الــــساعة تدركـــه مـــن النـــاس رشار مـــن إن« 

  »مساجد
 ]:ثم قال[

 إن مل نقـــل -صومـــن عجائـــب الفهـــم املـــصادم للقـــصد مـــن حـــديث النبـــي
 : .. قول البيضاوي-للنص منه



 
 

١٣٨ 
مقــــربة، وقــــصد بــــه  يف الح، أو صــــىلًوأمــــا مــــن اختــــذ مــــسجدا بجــــوار صــــ«

لـه، والتوجـه االستظهار بروحه، أو وصول أثـر مـن آثـار عبادتـه إليـه، ال التعظـيم 
 .»نحوه، فال حرج عليه

كذا قال وال خيفى ما فيه من آثـار الوثنيـة والـضالل، واملعـصوم مـن عـصمه 
 : اهللا، ولذلك تعقبه العلامء؛ فقال املناوي بعد أن نقل كالمه هذا

ًخـــرب الـــشيخني كراهـــة بنـــاء املـــسجد عـــىل القبـــور مطلقـــا واملـــراد  يف نلكـــ«
اللهـم ال جتعـل قـربي «: لقرينـة خـرباملقبـورقبور املسلمني خشية أن يعبد فيها 

 .»وثنا يعبد
وقــد نــص اإلمــام حممــد تلميــذ أيب حنيفــة عــىل كراهــة اختــاذ املــسجد عنــد 

» عـىل«أو » فـوق«:  قولـه أعـم مـن)عنـد(ذلك والتعبري بـ  يف القرب كام يأيت نصه
ــى عنــده، وعليــه فكــالم  ــى مــسجدا بجــوار صــالح فقــد بن ًكــام ال خيفــى، فمــن بن

ـــــه هـــــذا املبتـــــدع، ورد عليـــــه  يف  رد عـــــىل البيـــــضاوي-رمحـــــه اهللا-حممـــــد َرأي
 : فقال» سبل السالم« يف ًالصنعاين أيضا

اختــاذ املــساجد بقربــه وقــصد التــربك بــه تعظــيم : يقــال.ال التعظــيم لــه: قولــه«
لـــه، ثـــم أحاديـــث النهـــي مطلقـــة وال دليـــل عـــىل التعليـــل بـــام ذكـــر، والظـــاهر أن 
العلة سـد الذريعـة والبعـد عـن التـشبه بعبـدة األوثـان الـذين يعظمـون اجلـامدات 

ذلــــك مــــن العبــــث والتبــــذير  يف إنفــــاق املــــال يف وال تــــرض، وملــــا التــــي ال تنفــــع
 : قال» اخلايل عن النفع بالكلية

 .»لقبور من املشاهد والقباب ال حترصومفاسد ما يبنى عىل ا«



 
 

١٣٩ 
املقــربة عــىل التفــصيل املـــذكور  يف واحلــديث األول يفيــد حتــريم الــصالة

 وذهــــب بعــــضهم إىل بطــــالن ،لعمــــوم احلــــديث، وألن النهــــي أصــــله التحــــريم
ـــــن حـــــزم  يف الـــــصالة فيهـــــا وهـــــو حمتمـــــل واهللا أعلـــــم، وقـــــد ذهـــــب إىل هـــــذا اب

 : ورواه عن أمحد أنه قال» ىلحامل«
 :  ثم قال،»ًمقربة أو إىل قرب أعاد أبدا يف صىلمن «
أبـو حنيفـة، واألوزاعــي، : وكـره الـصالة إىل القـرب ويف املقـربة وعــىل القـرب«

ــــأن رســــول ٌ مالــــكَوســــفيان، ومل يــــر ــــذلك بأســــا، واحــــتج لــــه بعــــض مقلديــــه ب ً ب
 : قال ابن حزم»  صىل عىل قرب املسكينة السوداءصاهللا
ؤالء القـــوم خيــالفون هـــذا اخلــرب فـــيام وهــذا عجــب ناهيـــك بــه أن يكـــون هــ«

جـــــاء فيـــــه، فـــــال جييـــــزون أن تـــــصىل صـــــالة اجلنـــــازة عـــــىل مـــــن قـــــد دفـــــن ثــــــم 
 : قال.» خمالفة السنن الثابتة- بام ليس فيه منه أثر وال إشارة-يستبيحون

وكــل هــذه اآلثـــار حــق، فــال حتـــل الــصالة حيــث ذكرنـــا إال صــالة اجلنـــازة، «
 الــذي قــد دفــن صــاحبه، كــام فعــل رســول املقــربة، وعــىل القــرب يف فإهنــا تــصىل

ُّ نحــرم مــا هنــى عنــه، ونعــد مــن القــرب إىل اهللا تعــاىل أن نفعــل مثــل مــا ،صاهللا َُ
فعـــل، فـــأمره وهنيـــه حـــق، وفعلـــه حـــق، ومـــا عـــدا ذلـــك فباطـــل، واحلمـــد هللا رب 

 .»العاملني
 : املسألة يف وقال الشوكاين بعد أن حكى مذاهب العلامء

ك اإلمــام وأحاديــث النهــي املتــواتر« ال تقــرص عــن » ابــن حــزم«ة كــام قــال ذلــ
ــى، احلقيقــي لــه، وقــد تقــرر األصــول  يف الداللــة عــىل التحــريم الــذي هــو املعن

أن النهــي يــدل عــىل فــساد املنهــي عنــه، فيكــون احلــق التحــريم والــبطالن؛ ألن 



 
 

١٤٠ 
الفــساد الــذي يقتـــضيه النهــي هـــو املــرادف للــبطالن مـــن غــري فـــرق بــني الـــصالة 

 .»ر، وكل ما صدق عليه لفظ املقربة املقابعىل القرب وبني
 : »االختيارات« يف وقال شيخ اإلسالم

ك هــو ســد لذريعــة  يف وال تــصح الــصالة« املقــربة وال إليهــا، والنهــي عــن ذلــ
 يف ًالــرشك، وذكــر طائفــة مــن أصــحابنا أن املقــربة ثالثــة قبــور فــصاعدا، ولــيس

 وتعلــــــيلهم كــــــالم أمحــــــد وعامــــــة أصــــــحابه هــــــذا الفــــــرق، بــــــل عمــــــوم كالمهــــــم
واســـتدالهلم يوجـــب منـــع الـــصالة عنـــد قـــرب واحـــد مـــن القبـــور وهـــو الـــصواب، 

 يف وكــل مــا دخــل: واملقــربة كــل مــا قــرب فيــه، ال أنــه مجــع قــرب، وقــال أصــحابنا
ً فهـذا يعـني أن املنـع يكـون متنـاوال ،اسم املقربة مما حول القبور ال يـصىل فيـه

كــر اآلمــدي وغــريه أنــه ال جتــوز حلرمــة القــرب املنفــرد، وفنائــه املــضاف إليــه، وذ
ــى يكــون بــني احلــائط وبــني  الــصالة فيــه أي املــسجد الــذي قبلتــه إىل القــرب، حت

 .»هذا منصوص أمحد املقربة حائل آخر، وذكر بعضهم
: النجاسـة، وقيــل: املقـربة فقيــل يف علــة النهـي عــن الـصالة يف وقـد اختلفـوا

ــشبه بأهــل الكتــاب وســدا لذريعــة الــرشك كــام ســبق كــالم شــيخ اإلســالم يف   الت
هـذا البـاب، وقـد مـىض  يف  وهو الظاهر من جمموع األحاديث الـواردة،وغريه

الـــبعض، ويـــأيت بعـــضها، وعليـــه جـــرى علامؤنـــا املتـــأخرون مـــن احلنفيـــة فقـــال 
 : »حاشيته« يف ابن عابدين

ــــــه  يف واختلــــــف« ــــــي(علت ألن فيهــــــا عظــــــام املــــــوتى :  فقيــــــل)الكراهــــــة: يعن
ألن أصـل عبـادة األصـنام اختـاذ قبـور : ظـر، وقيـلوصديدهم وهو نجس وفيـه ن

 » احلاشية يف ألنه تشبه باليهود وعليه مشى: الصاحلني مساجد وقيل



 
 

١٤١ 
حاشـيته عـىل مراقــي « يف وهـذا القيـل األخـري هــو الـذي اعتمـده الطحطــاوي

 : ونص كالمه» الفالح
ــث البــاء؛ ألنــه تــشبه بــاليهود والنــصارى قــال: قولــه« : صويف املقــربة بتثلي
وســــواء » عنــــة اهللا عــــىل اليهــــود والنــــصارى، اختــــذوا قبــــور أنبيــــائهم مــــساجدل«

كانت فوقه أو خلفه أو حتت مـا هـو واقـف عليـه ويـستثنى مقـابر األنبيـاء علـيهم 
 يف ًالسالم، فال تكره الـصالة فيهـا مطلقـا، منبوشـة أو ال، بعـد أن ال يكـون القـرب

 رقـد إسـامعيل عليـه الـسالمقبـورهم، أال تـرى أن م يف جهة القبلة؛ ألهنـم أحيـاء
ًاحلجر حتت امليزاب، وأن بني احلجر األسـود وزمـزم قـرب سـبعني نبيـا، ثـم يف 

ك املــسجد أفــضل مكــان يتحــرى للــصالة، بخــالف مقــابر غــريهم ــ  أفــاده.إن ذل
 .»رشح املشكاة«يف 

  ًهذا كله كالم الطحطـاوي وهـو كـالم مـدخول ينـاقض بعـضه بعـضا؛ فإنـه إذا 
   وهــم كــانوا يتخــذون -راهــة بالتــشبه بــاليهود والنــصارىكــان يــرصح ويعلــل الك
 فكيــــف يــــستثني قبـــور األنبيــــاء، وإنـــام يتحقــــق التــــشبه -قبـــور أنبيــــائهم مـــساجد
 ؟بالكفار بالصالة فيها

نعـــــم ربـــــام كـــــان يـــــصح هـــــذا االســـــتثناء فـــــيام لـــــو كانـــــت علـــــة الكراهـــــة هـــــي 
ـــك فـــال يـــصح هـــ ـــك لطهـــارة قبـــورهم علـــيهم الـــسالم، ومـــع ذل ذا النجاســـة، وذل

االســتثناء مطلقــا بعــد لعنــه عليــه الـــصالة والــسالم مــن كــان يتخــذ قبــور األنبيـــاء 
 .مساجد، وهنيه أمته عن ذلك كام يأيت

ـــرصيح مـــن  يف ُوأنـــا أخـــشى أن يكـــون الطحطـــاوي قـــد أيت هـــذا التنـــاقض ال
ًجهــة التقليــد، الــذي كثـــريا مــا ال يــدع صــاحبه يفكـــر فــيام يكتــب أو يقــول، فهـــو 



 
 

١٤٢ 
ليـل الـصحيح عـن بعـض العلـامء الـذين ال يتـصور أن يقولـوا فيام يظهر نقل التع

قــــل االســــتثناء، عــــن بعــــض مــــن يقــــول بالعلــــة األخــــرى وهــــي ُ ثــــم ن،باالســــتثناء
فــإن هــذا » منبوشــة أو ال«: النجاســة، وهــو منقــول عــنهم، ويــدل عــىل هــذا قولــه

إنـــام يـــصح أن يقـــال عـــىل أســـاس القـــول هبـــذه العلـــة املرجوحـــة وعليهـــا يتفـــرع 
غـري مقـابر األنبيـاء، فـإن  يف فرق بني املقـربة املنبوشـة وغـري املنبوشـةالقول بال

 ومــــا معنــــى ؟ مل يكـــن هــــذا الــــذي ذهبنــــا إليــــه حقــــا فـــام معنــــى هــــذا القــــول ههنــــا
  ؟االستثناء املصادم للنص

إن الـــنص لـــيس معنـــاه عنـــد الطحطـــاوي عـــىل العمـــوم، بـــل معنـــاه : قـــد يقـــال
ويـــــدل عـــــىل ذلـــــك قولـــــه بعـــــد االســـــتقبال، كـــــام ســـــبق ذكـــــره عـــــن البيـــــضاوي، 

فهـو هبـذا القيـد مل يـصادم الـنص » بعد أن ال يكون القـرب جهـة القبلـة«: االستثناء
 .حسب فهمه
 إلخ » ...وسواء كانت فوقه أو خلفه«: لكن يشكل عليه قوله: فأقول

ك عــن احلــديث بــام يــشعر أنــه عنــده عــىل عمومــه، ثــم مــا هــو الفــرق  قــال ذلــ
قبـورهم مـع  يف قبور غـري األنبيـاء، وإباحتـه يف هاملعقول بني املنع من ذلك كل

ًالقيــد املــذكور، مــع العلــم بــأن اخلطــر عــىل العقيــدة مــن الــصالة عنــدها مطلقــا، 
  ؟أعظم من الصالة عند غريها

ــــــة مــــــا تقــــــدم رجعــــــت إىل  مرقــــــاة «: املــــــسمى» رشح املــــــشكاة«وبعــــــد كتاب
ــــــــني يل أ» املفــــــــاتيح رشح مــــــــشكاة املــــــــصابيح ن للــــــــشيخ عــــــــيل القــــــــاري، فتب

النقــل، وقــدم وأخــر بحيــث أخــل  يف الطحطــاوي نقــل جــل كالمــه، ولكنــه أســاء
ًبـــاملعنى، ولـــزم منـــه مـــا أرشنـــا إليـــه مـــن املحـــاذير، وتبـــني منـــه أيـــضا وحتقـــق أن 



 
 

١٤٣ 
االســتثناء إنـــام نقلــه عـــن بعـــض مــن ذهـــب إىل التعليـــل بالنجاســة، وعليهـــا جـــاء 

 نقلـــه مـــن إلـــخ وهـــو» ...وســـواء«: قولـــه يف التفـــصيل الـــذي ذكـــره الطحطـــاوي
 :  ونص كالمه يف ذلك- يعني اهليتمي-كالم ابن حجر

أشــار الــشارح إىل استــشكال الــصالة عنــد قــرب إســامعيل عليــه الــسالم بأهنــا «
 وأجاب بأن حملها مقـربة منبوشـة لنجاسـتها، وكلـه غفلـة عـن ،املقربة يف تكره
 يف حيــاءًيــستثنى مقــابر األنبيــاء فــال يكــره الــصالة فيهــا مطلقــا؛ ألهنــم أ: قــوهلم

 يف قبــورهم، وعــىل التنــزل فجوابــه غــري صــحيح؛ لتــرصحيهم بكراهــة الــصالة
الــصالة  يف مقــربة غــري األنبيــاء وإن مل تنــبش؛ ألنــه حمــاذ للنجاســة، وحماذاهتــا
 يف مــا.اهـــ» مكروهــة، ســواء كانــت فوقــه أو خلفــه أو حتــت مــا هــو واقــف عليــه

 .»املرقاة«
مـــن أفـــضلية الـــصالة » شكاةاملـــ«وأمـــا مـــا احـــتج بـــه الطحطـــاوي تبعـــا لـــرشح 

 عنـــد قـــرب إســـامعيل عليـــه الـــسالم، وقـــرب الـــسبعني نبيـــا، فقـــد أجـــاب عنـــه القـــاري 
 : الرشح املذكور بقوله يف نفسه
 .»وفيه أن صورة قرب إسامعيل وغريه مندرسة، فال يصلح لالستدالل به«

هــب أهنــا غــري مندرســة فــذلك ال يــدل عــىل أن فــضيلة الــصالة : ونحــن نقــول
 الـصالة فيـه بـألف صـالة ممــا ص أال تـرى أن مــسجد النبـي،و مـن أجلهـاإنـام هـ

 ومــن املعلـوم أنــه ؟صسـواه مـن املــساجد إال املـسجد احلــرام كـام صــح عنـه
ك قبــل أن يــدفن عليــه الـسالم احلجــرة الــرشيفة، وقبــل أن تــضم هــذه  يف قـال ذلــ

إن  :إىل املسجد النبوي، فهـل يلـزم مـن وجـود القـرب الـرشيف اآلن فيـه أن يقـال
 كـال ال يقـول ذلـك إال اجلهـال مــن ؟فـضيلة الـصالة فيـه مـن أجـل القــرب الـرشيف



 
 

١٤٤ 
العوام، فكـذلك ال يلـزم مـن فـضيلة الـصالة عنـد قـرب إسـامعيل وغـريه، أن ذلـك 
ــف يكــون وقــد هنــى عليــه الــسالم عــن اختاذهــا مــساجد،  مــن أجــل القبــور، وكي

ك الق؟ولعـن مـن فعــل ذلـك ك  يف بـور وهــذا كلـه يقــال عـىل تــسليم ثبـوت تلــ ذلــ
ــــــــشيخ عــــــــيل القــــــــاري ــــــــد املحــــــــدثني قــــــــال ال  يف املكــــــــان ولــــــــيس بثابــــــــت عن

 : »املوضوعات«
ال يــصح تعيــني قــرب نبــي غــري نبينــا : قــال العالمــة الــشيخ حممــد بــن اجلــزري«

تلــــك القريــــة ال  يف عليــــه الــــصالة والــــسالم، نعــــم ســــيدنا إبــــراهيم عليــــه الــــسالم
 » انتهى.بخصوص تلك البقعة

نحــوه عــن غــري واحــد مــن » االقتــضاء« يف اإلســالموقــد حكــى شــيخ : قلــت
 : أهل العلم ثم ذكر

 صإن املـــسلمني قـــد أمجعـــوا مـــا علمـــوه باالضـــطرار مـــن ديـــن رســـول اهللا«
 يف  ال فــضل فيهــا لــذلك، وال للــصالة- أي قــرب كــان-مــن أن الــصالة عنــد القــرب

 .»ًتلك البقعة مزية خري أصال بل مزية رش
 :  وقال قبل ذلك بصفحة

املقــربة لــيس  يف  أن مــن الفقهــاء مــن اعتقــد أن ســبب كراهــة الــصالةواعلــم«
إال لكوهنا مظنـة النجاسـة، ملـا خيـتلط بـالرتاب مـن صـديد املـوتى، وبنـى عـىل 
هــذا االعتقــاد الفــرق بــني املقــربة اجلديــدة والعتيقــة، وبــني أن يكــون بينــه وبــني 

ا، ســـواء الـــرتاب حائـــل أو ال يكـــون، ونجاســـة األرض مانعـــة مـــن الـــصالة عليهـــ
كانـت مقـربة أو مل تكـن، لكــن املقـصود األكـرب بـالنهي عــن الـصالة عنـد القبــور 
لــيس هــو هــذا؛ فإنـــه قــد بــني أن اليهــود والنـــصارى كــانوا إذا مــات فــيهم الرجـــل 



 
 

١٤٥ 
اللهــــم ال «: وروي عنــــه أنـــه قـــال«: ثـــم قـــال .»ًالـــصالح بنـــوا عـــىل قــــربه مـــسجدا

ختــــذوا قبــــور أنبيــــائهم جتعــــل قــــربي وثنــــا يعبــــد، اشــــتد غــــضب اهللا عــــىل قــــوم ا
إن «: ثــم ذكــر حــديث عائــشة وغــريه ممــا تقــدم وحــديث جنــدب اآليت »مــساجد

من كان قـبلكم كـانوا يتخـذون القبـور مـساجد، أال فـال تتخـذوا القبـور مـساجد، 
 : ثم قال» فإين أهناكم عن ذلك

ـــك أن الـــسبب لـــيس هـــو مظنـــة النجاســـة، وإنـــام هـــو مظنـــة « فهـــذا كلـــه يبـــني ل
وأكـره أن يعظـم خملـوق حتـى :  كام قال الـشافعي ريض اهللا عنـهًاختاذها أوثانا

وقــد ذكــر .ًجيعــل قــربه مــسجدا خمافــة الفتنــة عليــه، وعــىل مــن بعــده مــن النــاس
ـــــو بكـــــر األثـــــرم يف ـــــى أب وغـــــريه مـــــن » ناســـــخ احلـــــديث ومنـــــسوخه«هـــــذا املعن

 أو الرجــل الــصالح مل يكــن صأصــحاب أمحــد وســائر العلــامء فــإن قــرب النبــي
:  عــــىل العلــــة بقــــولص الواحــــد ال نجاســــة عليــــه، وقـــد نبــــه هــــوينـــبش، والقــــرب

إن مــن كــان قــبلكم كــانوا يتخــذون «: وبقولــه» اللهــم ال جتعــل قــربي وثنــا يعبــد«
ًوأولئـــك إنـــام كـــانوا يتخـــذون قبـــورا ال » القبـــور مـــساجد فـــال تتخـــذوها مـــساجد
عــن أيب مرثــد الغنــوي أن » صــحيحه« يف نجاســة عنــدها، وألنــه قــد روى مــسلم

:  قـــالصوألنـــه.»ال تـــصلوا إىل القبـــور وال جتلـــسوا عليهـــا«:  قـــالصالنبـــي
ًكـــانوا إذا مـــات فـــيهم الرجـــل الـــصالح بنـــوا عـــىل قـــربه مـــسجدا، وصـــوروا فيـــه «

ك رشار اخللــق عنــد اهللا يــوم القيامــة ك التــصاوير، أولئــ فجمــع بــني التامثيــل » تلــ
 .والقبور

 .»ان هناكوأيضا فإن الالت كان سبب عبادهتا تعظيم قرب رجل صالح ك
 : وقال فيام بعد وقد ذكر العلة األوىل



 
 

١٤٦ 
نجاســـة تـــراب القبـــور  يف صـــحتها نـــزاع الخـــتالف العلـــامء يف وهـــذه العلـــة«

إن النجاســـة : وهـــي مـــن مـــسائل االســـتحالة، وأكثـــر العلـــامء املـــسلمني يقولـــون
 يف تطهــر باالســتحالة، وهــو مــذهب أيب حنيفــة، وأهــل الظــاهر، وأحــد القــولني

 كـــان ص  أن مـــسجد النبـــي»الـــصحيح« يف د، وقـــد ثبـــتمـــذهب مالـــك وأمحـــ
ًحائطا لبني النجار، وكان فيه قبـور مـن قبـور املـرشكني، ونخـل، وخـرب، فـأمر 

 بالنخيـــل فقطعـــت، وبـــاخلرب فـــسويت، وبـــالقبور فنبـــشت، وجعـــل ص النبـــي
ًصــــف القبلــــة، فلــــو كــــان تــــراب القبــــور نجــــسا، لكــــان تــــراب قبـــــور  يف النخــــل

 بنقـــل ذلـــك الـــرتاب، فإنـــه ال بـــد أن خيـــتلط ص بـــياملـــرشكني نجـــسا وألمـــر الن
 .»ذلك الرتاب بغريه

 : ثم ذكر العلة الثانية ثم قال
 - كالــشافعي وغـــريه-وهــذه العلــة صــحيحة باتفـــاقهم واملعللــون بــاألوىل«

ًعللــــوا هبــــذه أيــــضا، وكرهـــــوا ذلــــك ملــــا فيــــه مـــــن الفتنــــة، وكــــذلك األئمــــة مـــــن 
محـــد وغـــريه، علـــل هبـــذه أصـــحاب أمحـــد ومالـــك كـــأيب بكـــر األثـــرم صـــاحب أ

﴿: الثانيــة أيــضا وإن كــان مــنهم مــن قــد يعلــل بــاألوىل وقــد قــال تعــاىل


﴾)ــوح  ذكــر ابــن عبــاس وغــريه مــن الــسلف أن هــذه أســامء قــوم )٢٤-٢٣:ن
كفـــــوا عـــــىل قبـــــورهم، وصـــــوروا قـــــوم نـــــوح فلـــــام مـــــاتوا ع يف صـــــاحلني كـــــانوا

 يف  وقـــــد ذكـــــر هـــــذا البخـــــاري،متـــــاثيلهم، ثـــــم طـــــال علـــــيهم األمـــــد فعبـــــدوهم
 .»وأهل التفسري كابن جرير وغريه» صحيحه«

  ).٣٧٣-١/٣٥٧"(الثمر املستطاب"
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 ]:قال اإلمام[

 ،ريم بنـاء املـساجد عـىل القبـورًإذا كان من املقرر رشعا حتـ: قد يقول قائل
 : فهناك أمور كثرية تدل عىل خالف ذلك وإليك بياهنا

﴿سـورة الكهـف  يف قوله تعـاىل: ًأوال
﴾،ك أن الـذين قــالوا هــذا القــول :  ووجــه داللــة اآليـة عــىل ذلــ

 فيكـــون اختــاذ املـــسجد ،كتـــب التفــسري يف ى عـــىل مــا هـــو مــذكوركــانوا نــصار
عىل القرب مـن رشيعـتهم ورشيعـة مـن قبلنـا رشعيـة لنـا إذا حكاهـا اهللا تعـاىل ومل 

 .هذه اآلية الكريمة يف يعقبها بام يدل عىل ردها كام
مـسجده الـرشيف ولـو كـان ذلـك ال جيـوز ملـا  يف صكـون قـرب النبـي : ًثانيـا

 !مسجده يف صدفنوه 
  مـــسجد اخليــف مــع أن فيــه قـــرب ســبعني نبيــا كـــام  يف صصــالة النبــي : ًثالثــا

 !صقال 
 يف بعـــض الكتـــب أن قـــرب إســـامعيل عليـــه الـــسالم وغـــريه يف مـــا ذكـــر: ًرابعـــا

 .احلجر من املسجد احلرام وهو أفضل مسجد يتحرى املصىل فيه

                                                
 ].منه.[٢١سورة الكهف اآلية ) ١(
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 بناء أيب جندل ريض اهللا عنـه مـسجدا عـىل قـرب أيب بـصري ريض اهللا: ًخامسا

  البن عبد الرب»االستيعاب « يف  كام جاءصعهد النبي  يف عنه
زعـــم بعـــضهم أن املنـــع مـــن اختـــاذ القبـــور مـــساجد إنـــام كـــان لعلـــة : ًسادســـا

 فـزال ،قلـوب املـؤمنني يف  ثـم زالـت برسـوخ التوحيـد،خشية االفتتان باملقبور
 !املنع

 ؟فكيف التوفيق بني هذه األمور والتحريم املذكور
 :  ذلك أقول وباهللا تعاىل أستعنيًوجوابا عىل

 : اجلواب عن الشبهة األوىل
 : أما الشبهة األوىل فاجلواب عنها من ثالثة وجوه

علم األصول أن رشيعة من قبلنا ليـست رشيعـة  يف أن الصحيح املتقرر: األول
 أحـــدا مــن األنبيـــاء أعطيـــت مخــسا مل يعطهــن«: ص منهــا قولــه لنــا ألدلــة كثـــرية

 وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة وبعثـت إىل النـاس ) وآخرها،فذكرها( ...قبيل
 .»كافة 

اآليـــة لـــو كانـــت تـــدل عـــىل أن  يف فـــإذا تبـــني هـــذا فلـــسنا ملـــزمني باألخـــذ بـــام
 ! القرب كان رشيعة ملن قبلناجواز بناء املسجد عىل

 فـذلك »رشيعـة مـن قبلنـا رشيعـة لنـا «: هب أن الصواب قول من قال: الثاين
رشعنــا مــا خيالفــه وهــذا الــرشط معــدوم هنــا  يف مــرشوط عنــدهم بــام إذا مل يــرد

                                                
 ].منه.[ البن حزم»اإلحكام «انظر إن شئت املطوالت من كتب علم األصول وخاصة ) ١(

 ].منه).[٢٨٥رقم  (»ء الغليل إروا« يف أخرجه البخاري ومسلم وهو خمرج) ٢(
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النهـــي عـــن البنـــاء املـــذكور كـــام ســـبق فـــذلك دليـــل  يف ألن األحاديـــث تـــواترت

 .لنااآلية ليس رشيعة  يف عىل أن ما
ك كــان رشيعــة ملــن قبلنــا غايــة مــا فيهــا : الثالــث ال نــسلم أن اآليــة تفيــد أن ذلــ

فلـيس فيهــا التــرصيح  ﴾﴿: أن مجاعـة مــن النـاس قــالوا
 ، وعــىل التــسليم فلــيس فيهــا أهنــم كــانوا مــؤمنني صــاحلني،بــأهنم كــانوا مــؤمنني

قــــال احلـــافظ ابــــن  ،اهر خــــالف ذلـــك بــــل الظـــ،متمـــسكني بـــرشيعة نبــــي مرســـل
الكواكــــــب « مـــــن )٦٥/٢٨٠( »رشح البخـــــاري  يف فـــــتح البـــــاري« يف رجـــــب

يـــــــائهم  اختـــــــذوا قبـــــــور أنبلعـــــــن اهللا اليهـــــــود«: رشح حـــــــديث يف »الـــــــدراري 
 »مساجد
 وهـــو قـــول اهللا عـــز ،وقـــد دل القـــرآن عـــىل مثـــل مـــا دل عليـــه هـــذا احلـــديث«
﴿: قصة أصحاب الكهـف يف وجل

﴾ فجعـــل اختـــاذ القبـــور عـــىل املـــساجد مـــن فعـــل أهـــل الغلبـــة عـــىل 
ك يــشعر بــان مــست،األمــور ــ نده القهــر والغلبــة وإتبــاع اهلــوى وأنــه لــيس مــن  وذل

 »فعل أهل العلم والفضل املنترص ملا أنزل اهللا عىل رسله من اهلدى 

                                                
ًاملكتبـة الظاهريـة بدمـشق، وهــو كتـاب عظـيم جـدا مجـع نفــائس نـادرة مـن كتـب العلــامء  يف خمطـوط) ١(

صــــدد إخـــراج هـــذه الكتــــب  يف املتقـــدمني ورســـائلهم التــــي مل يطبـــع أكثرهـــا فــــيام علمـــت وأنـــا اآلن
كتبـــة ويف غريهـــا إن امل يف فهـــرس خـــاص أضـــعه ملجلـــدات هـــذا الكتـــاب املوجـــودة يف والرســـائل

 .وفقت لذلك
ثـــم تـــم االســـتخراج املـــذكور مـــن جملـــدات املكتبـــة فعـــسى اهللا أن يوفـــق لإلطـــالع عـــىل غريهـــا 

 ].منه.[واستخراج ما فيها من الكنوز
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 تبعــا )١٠/٢٠٧/٢( »خمتــرص الكوكــب « يف وقــال الــشيخ عــيل بــن عــروة

 : )٣/٧٨(» تفسريه « يف للحافظ ابن كثري
 : القائلني ذلك قولني يف حكى ابن جرير«

 .املسلمون منهمأهنم : أحدمها
 .أهل الرشك منهم: والثاين

 ،فـــاهللا أعلـــم والظـــاهر أن الـــذين قـــالوا ذلـــك هـــم أصـــحاب الكلمـــة والنفـــوذ
 لعـــن اهللا اليهـــود«:  قـــالص فيـــه نظـــر ألن النبـــي ؟ولكـــن هـــم حممـــودون أم ال

ن عمــــر بــــن  وقــــد روينــــا عــــ، حيــــذر مــــا فعلــــوا»اختــــذوا قبــــور أنبيــــائهم مــــساجد 
 أمــر أن خيفــى عــن النــاس زمانــه بــالعراق يف اخلطــاب أنــه ملــا وجــد قــرب دانيــال

 »وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عنده فيها يشء من املالحم وغريها 
وقـــال ، فـــال يــصح االحتجـــاج باآليـــة عــىل وجـــه مـــن الوجوه،إذا عرفــت هـــذا

 : )٥/٣١( »روح املعاين « يف العالمة املحقق اآللويس
 ،واستدل باآلية عـىل جـواز البنـاء عـىل قبـور العلـامء واختـاذ مـسجد عليهـا«

ىل حواشـيه عـ يف ذلك وممن ذكـر ذلـك الـشهاب اخلفـاجي يف وجواز الصالة
 .»... فقد روي، فاسد كاسد، وهو قول باطل عاطل،البيضاوي

                                                
)  طبعــة املكتــب اإلســالمي٥/١٢٣ (»زاد املــسري «تفــسريه  يف  وحكامهــا أيــضا ابــن اجلــوزي:قلــت) ١(

 ].منه.[دون أن يرجح أحدمها عىل عادته
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 »الزواجــر « يف ثــم ذكــر بعــض األحاديــث املتقدمــة وأتبعهــا بكــالم اهليتمــي

 ثـم ).Error! Bookmark not definedص (مقـرا لـه عليـه وقـد نقلتـه فـيام سـبق 
 :  ما نصه»ح املنهاج رش«كتابه  يف نقل عنه
وقـــد أفتـــى مجــــع هبـــدم كـــل مــــا بقرافـــة مــــرص مـــن األبنيـــة حتــــى قبـــة اإلمــــام «

ك ،الرمحـة الـشافعي عليـه  التـي بناهـا بعــض امللـوك وينبغـي لكـل أحـد هـدم ذلــ
 يف ًالرفـــع لإلمــام آخـــذا مـــن كــالم ابـــن الرفعـــة  فيتعـــني،مــا مل خيـــش منـــه مفــسدة

 : ثم قال اإلمام اآللويس »انتهى .الصلح
كــون مــا ذكــر مــن رشائــع مــن قبلنــا وقــد اســتدل  يف إن اآليــة ظــاهرة: ال يقــال«

 احلــديث ثــم تــال » مــن نــام عــن صــالة أو نــسيها«:  قــالصهبــا فقــد روي أنــه 
 وهــو مقــول ملوســى عليــه الــسالم ،﴾﴿قولــه تعــاىل 

واحتج أبـو يوسـف عـىل جـري القـود بـني الـذكر واألنثـى  ...الستداللوسياقه ا
 والكرخـــي عـــىل جريـــه بـــني احلـــر والعبـــد واملـــسلم ،﴾﴿بآيـــة 

ــــا نقــــول يف  بتلــــك اآليــــة الــــواردةوالــــذمي ــــك ألن : بنــــي إرسائيــــل إىل غــــري ذل
ــ يف مــذهبنا ا وإن كــان أنــه يلزمنــا عــىل أنــه رشيعتنــا لكــن ال مطلقــا رشع مــن قبلن

                                                
ألنـه يـدل عـىل » روي « هذا احلديث صحيح خمرج عىل الصحيحني فال حيـن تـصديره بقولـه :قلت) ١(

 .فتنبه) ٦٤ -٦٣ص  (»صالة الرتاويح « يف اصطالح العلامء كام بينته يف الضعف
 ].منه).[٢٦٣ (»اإلرواء «و) ٤٦١ (»صحيح أيب داود « يف ثم إن احلديث خمرج عندي

 ].منه.[١٤سورة طه اآلية ) ٢(

رواه .»ُال يقتـل مـسلم بكـافر « ص ً إجراء القود بني املسلم والذمي بيس جائزا، لقولـه:قلت) ٣(
فاالحتجـــاج .]]٤٦٠حـــديث رقـــم ) [[ ١/٦٧١انظـــر األحاديـــث الـــضعيفة (البخـــاري وغـــريه 
 ].منه!.[املسألة كاالحتجاج بآية الكهف فيام نحن فيه يف باآلية املشار إليها
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  كإنكــــاره عـــــزص وإنكــــار رســـــوله ،بــــل إن قـــــص اهللا تعــــاىل علينـــــا بــــال إنكـــــار

 .جلو
الـسالم لعــن الــذين يتخـذون املــساجد عــىل  ووقـد ســمعت أنـه عليــه الــصالة

 وكيـــف يمكـــن أن ، عـــىل أن كـــون مـــا ذكـــر مـــن رشائـــع مـــن قبلنـــا ممنـــوع،القبـــور
ذ املــساجد عــىل القبــور مــن الــرشائع املتقدمــة مــع مــا ســمعت مــن يكــون اختــا

ـــث اختـــذوا قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد  واآليـــة ليـــست ،لعـــن اليهـــود والنـــصارى حي
 ولـيس فيهـا أكثـر مـن حكايـة قـول ،كاآليات التي ذكرنا آنفـا احتجـاج األئمـة هبـا
 وليـست خارجـة خمـرج املـدح هلـم ،طائفة من الناس وعزمهم عىل فعل ذلك

ض عــــىل التــــأيس هبــــم فمتــــى مل يثبــــت أن فــــيهم معــــصوما ال يــــدل عــــىل واحلــــ
 .فعلهم عن عزمهم عىل مرشوعية ما كانوا بصدده

وممــا يقــوي قلــة الوثــوق بفعلهــم القــول بــأن املــراد هبــم األمــراء والــسالطني 
 .كام روي عن قتادة

إن الطائفــة األوىل كــانوا مــؤمنني عــاملني بعــدم : وعــىل هــذا لقائــل أن يقــول
 فأشـــاروا بالبنـــاء عـــىل بـــاب الكهـــف ،ية اختـــاذ املـــساجد عـــىل القبـــورمـــرشوع

 وغـاظهم ذلـك حتـى ، فلـم يقبـل األمـراء مـنهم،وسده وكف التعرض ألصـحابه
 .أقسموا عىل اختاذ املسجد

                                                
وهو حـديث صـحيح، وإن رغـم أنـف .» فان ما حرم رسول اهللا مثل ما حرم اهللا...«لقوله ص ) ١(

 ].منه).[١٦٣( بتخرجي »املشكاة «انظر » األضواء «صاحب 



 
 

١٥٣ 
إن اختـــــاذهم : وإن أبيـــــت إال حـــــسن الظـــــن بالطائفـــــة الثانيـــــة فلـــــك أن تقـــــول

 ،قبـــور املنهـــي عنـــهاملـــسجد علـــيهم لـــيس عـــىل طـــراز اختـــاذ املـــساجد عـــىل ال
 وإنــام هــو اختــاذ مــسجد عنــدهم وقريبــا مــن كهفهــم وقــد جــاء ،امللعــون فاعلــه

ـــرصيح بالعنديـــة روايـــة القـــصة عـــن الـــسدي ووهـــب ومثـــل هـــذا االختـــاذ  يف الت
 إذ غايـة مــا يلـزم عـىل ذلـك أن يكــون نـسبة املـسجد إىل الكهــف ًلـيس حمـذورا

عظـم صـىل اهللا تعـاىل عـىل النبـوي إىل املرقـد املاملسجد الذي هم فيه كنسبة 
عـىل هـذا ملـشاكلة قـول الطائفـة  ﴾﴿من فيه وسلم ويكـون قولـه 

﴿﴾. 
ك االختــاذ كــان عــىل كهــف فــوق اجلبــل الــذي هــو : وإن شــئت قلــت ــ إن ذل

ـــــه خـــــرب جماهـــــد أن امللـــــك تـــــركهم،فيـــــه ـــــى عـــــيل كهفهـــــم  يف  وفي كهفهـــــم وبن
قــرب لظـــاهر اللفــظ كــام ال خيفــى وهـــذا كلــه إنــام حيتــاج إليـــه  وهــذا أ،ًمــسجدا

عــىل القــول بــأن أصــحاب الكهــف مــاتوا بعــد اإلعثــار علــيهم وأمــا عــىل القــول 
 .بأهنم ناموا كام ناموا أوال فال حيتاج إليه عىل ما قيل

                                                
 :أول الصفحة األوىل من الصفحتني املشار إليهام وهو قوله يف يشري إىل ما ذكره) ١(

 .»ليصىل فيه أصحاب الكهف إذا استيقظوا) يعني املسجد(عن احلسن أنه اختذ و«
  :قال اآللويس

 إهنــم ال :وهـذا مبنـي عـىل أهنــم مل يموتـوا بـل نـاموا كــام نـاموا أوال وإليـه ذهـب بعــضهم بـل قيـل«
وال معـول عـىل ذلـك وهـو عنـدي أشــبه يشء .يموتـون حتـى يظهـر املهـدي ويكونـوا مـن أنــصاره

 ].منه.[».باخلرافات



 
 

١٥٤ 
بغــــي ملــــن لــــه أدنــــى رشــــد أن يــــذهب إىل خــــالف مــــا نطقــــت وباجلملــــة ال ين

 فــإن ،ً معــوال عـىل االسـتدالل هبــذه اآليـة،األخبـار الـصحيحة واآلثــار الـرصحية
الغوايـــة غايــــة ويف قلـــة النهـــى هنايــــة ولقـــد رأيـــت مــــن يبـــيح مـــا يفعلــــه  يف ذلـــك

 وبنائهــــا بــــاجلص واآلجــــر وتعليــــق ،قبــــور الــــصاحلني مــــن إرشافهــــا يف اجلهلــــة
  واالجـــتامع عنـــدها، والـــصالة إليهـــا والطـــواف هبـــا واســـتالمها،ليهـــاالقناديـــل ع

 يف ًأوقـات خمـصوصة إىل غــري ذلـك حمتجــا هبـذه اآليـة الكريمــة وبـام جــاءيف 
ك هلــم   وجعلــه إيــاهم،ًكــل ســنة عيــدا يف بعــض روايــات القــصة مــن جعــل امللــ

ك حمــادة هللا تعــاىل ،توابيــت مــن ســاجيف  ً ومقيــسا لــبعض عــىل بعــض وكــل ذلــ
 . وابتداع دين مل يأذن به اهللا عز وجل،صه ورسول

معرفـة احلــق تتبـع مــا صـنع أصـحاب رســول اهللا صـىل اهللا عليــه  يف ويكفيـك
قــــربه عليــــه الـــــصالة والــــسالم وهــــو أفـــــضل قــــرب عــــىل وجـــــه األرض  يف وســــل

زيــارهتم لــه والــسالم عليــه فتتبــع ذاك وتأمــل مــا هنــا  يف والوقــوف عــىل أفعــاهلم
 .»توىل هداك وما هناك واهللا سبحانه ي

وقـــــد اســـــتدل باآليـــــة املـــــذكورة عـــــىل اجلـــــواز املزعـــــوم بـــــل عـــــىل : قلـــــت
 لكـن مـن وجـه آخـر استحباب بناء املـساجد عـىل القبـور بعـض املعـارصين

 : مبتدع مغاير بعض اليشء ملا سبق حكايته ورده فقال ما نصه
                                                

إحيـاء املقبـور مـن أدلـة اسـتحباب «كتابـه املـسمى  يف هو الشيخ أبو الفيض أمحـد الـصديق الغـامري) ١(
هـــذا  يف وهـــذا الكتـــاب مـــن أغـــرب مـــا ابـــتىل بـــه املـــسلمون! »بنـــاء املـــساجد والقبـــاب عـــىل القبـــور 

عمـل باحلـديث العرص، وأبعد ما يكون عن البحث العلمي النزيه فان املؤلـف يـدعي تـرك التقليـد وال
املكتبـة الظاهريــة وظهــر يل مـن احلــديث الــذي جــرى  يف فقــد التقيــت بـه منــذ بــضعة أشــهر! الـرشيف

بينــي وبينــه أنــه عــىل معرفــة بعلــوم احلــديث وأنــه يــدعو لالجتهــاد وحيــارب التقليــد حماربــة ال هــوادة 
أن أعــرف فيهــا، ولــه ذلــك بعــض املؤلفــات كــام قــال يل ولكــن اجللــسة كانــت قــصرية مل متكنــي مــن 



 
 

١٥٥ 
 .»من هذه اآلية إقرار اهللا إياهم عىل ما قالوا وعدم رده عليهم والدليل «

 : هذا االستدالل باطل من وجهني: قلت
 إال إذا ثبــت أهنــم ،أنــه ال يــصح أن يعتــرب عــدم الــرد علــيهم إقــرارا هلــم: األول

اآليـــة مـــا يـــشري  يف  ولـــيس، بـــرشيعة نبـــيهمكـــانوا مـــسلمني وصـــاحلني متمـــسكني
ــى إشــارة إىل أهنــم كــانوا كــذلك بــل حيتمــل أهنــم مل يكونــوا كــذلك  وهــذا ،أدن

ًهــو األقــرب أهنــم كــانوا كفــارا أو فجــارا  كــام ســبق مــن كــالم ابــن رجــب وابــن ،ً
  بل،ًكثري وغريمها وحينئذ فعدم الرد عليهم ال يعد إقرارا

رده عــزوه إلــيهم  يف كفــار والفجــار يكفــي ألن حكايــة القــول عــن ال،ًإنكــارا
 :  ويؤيده الوجه اآليت،ًفال يعترب السكوت عليه إقرارا كام ال خيفى

أن االســتدالل املــذكور إنــام يــستقيم عــىل طريقــة أهــل األهــواء مــن : الثــاين
 وال يقيمـــون للـــسنة ،ًاملاضـــني واملعـــارصين الـــذين يكتفـــون بـــالقرآن فقـــط دينـــا

 ،أهـــــل الـــــسنة واحلـــــديث الـــــذين يؤمنـــــون بـــــالوحيني وأمـــــا عـــــىل طريقـــــة ،ًوزنـــــا

                                                                                                                        
العقيـدة وإن كنـت شـعرت مـن بعـض فقـرات حديثـه انـه خلفـي صـويف، ثـم تأكـد مـن ذلـك  يف اجتاهـه

عقيـدهتم  يف بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغـريه حيـث تبـني يل أن حيـارب أهـل التوحيـد وخيـالفهم
ومل يــــستفد مــــن دعــــواه االجتهــــاد إال ! خمالفــــة شــــديدة ويقــــول البدعــــة احلــــسنة، وينتــــرص للمبتدعــــة

ــشيعة متامــا وإن شــئت دلــيال عــىل مــا أقــول فحــسبك  االنتــصار لألهــواء وأهلهــا مــا يفعــل جمتهــدوا ال
ـــث املتـــواترة! »املقبـــور ...«برهانـــا عـــىل ذلـــك هـــذا الكتـــاب  حتـــريم البنـــاء  يف فـــإن قـــرب كـــل األحادي

  جـرئ:املساجد عىل القبور الـذي قـال بـه األئمـة الفحـول بـال خـالف يعـرف بيـنهم فهـو واحلـق يقـال
حماربة احلق كيف ال وهو يرد كل مـا ذكرنـاه مـن األحاديـث واتفـاق األئمـة دون أي حجـة  يف ولكن

رد  يف ذلــــك شــــأن املبتدعــــة يف اللهــــم إال إتبــــاع املتــــشابه مــــن النــــصوص كآيــــة الكهــــف هــــذه، شــــأنه
النصوص املحكامت باملتشابه نعوذ بـاهللا مـن اخلـذالن وسـيأتيك مـن كالمـه بعـض األمثلـة األخـرى 

 ].منه.[ما ذكرنا، واهللا املستعانعىل 



 
 

١٥٦ 
أال إين أوتيــت القــرآن «: احلــديث الــصحيح املــشهور يف صمــصدقني بقولــه 

 .» أال إن ما حرم رسول اهللا مثل ما حرم اهللا«: ويف رواية.» ومثله معه
 باطــــــل ظــــــاهر - واملــــــستدل يــــــزعم أنــــــه مــــــنهم-فهــــــذا االســــــتدالل عنــــــدهم

الـــسنة املتـــواترة كـــام ســـيق فكيـــف  يف  ألن الـــرد الـــذي نفـــاه قـــد وقـــع،الـــبطالن
 فـأي صإن اهللا أقرهم ومل يرد علـيهم مـع أن اهللا لعـنهم عـىل لـسان نبيـه : يقول

 !؟رد أوضح وأبني من هذا
 إال كمثـل ؛ذه اآليـة عـىل خـالف األحاديـث املتقدمـةوما مثل من يـستدل هبـ

اجلــن الــذين  يف مــن يــستدل عــىل جــواز صــنع التامثيــل واألصــنام بقولــه تعــاىل
﴿: كانوا مذللني لسليامن عليـه الـسالم

﴾ــث  يــس تدل هبــا عــىل خــالف األحادي
الصحيحة التي حترم التامثيل والتصاوير ومـا يفعـل ذلـك مـسلم يـؤمن بحديثـه 

 .ص
 وهبــذا ينتهـــي الكـــالم عـــن الـــشبهة األوىل وهـــي االســـتدالل بآيـــة الكهـــف

 .واجلواب عنها وعن ما تفرع منها
 : اجلواب عن الشبهة الثانية

                                                
 ].منه).[.Error! Bookmark not definedص (حديث صحيح كام تقدم ) ١(

 ].منه.[١٣سورة سبأ اآلية ) ٢(
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١٥٧ 
مـــسجده كـــام هـــو مـــشاهد  يف صوأمـــا الـــشبهة الثانيـــة وهـــي أن قـــرب النبـــي 

 . ولو كان ذلك حراما مل يدفن فيه،اليوم
 يف  فإنـــه مل يكـــن كـــذلك،أن هـــذا وإن كـــان هـــو املـــشاهد اليـــوم: واجلـــواب

 حجرتــه  يف دفنــوهص فــإهنم ملــا مــات النبــي ،عهــد الــصحابة ريض اهللا عــنهم
 كـان النبـي ، وكان يفصل بيـنهام جـدار فيـه بـاب،التي كانت بجانب مسجدهيف 
 وال ، وهـذا أمــر معــروف مقطـوع بــه عنــد العلــامء، خيـرج منــه إىل املــسجدص

ـــــنهم يف خـــــالف ـــــك بي ـــــوه ،ذل  يف ص والـــــصحابة ريض اهللا عـــــنهم حيـــــنام دفن
ك كــي ال يــتمكن أحـد بعــدهم مــن اختــاذ قــربه،احلجـرة  ،ً مــسجدا إنــام فعلــوا ذلــ

 .)١٦٣ص (حديث عائشة وغريه  يف كام سبق بيانه
ك  يف ولكـن وقــع بعـدهم مــا مل يكـن حــسباهنم ذلـك أن الوليــد بـن عبــد امللــ

 أمــر ســنة ثــامن وثامنــني هبــدم املــسجد النبــوي وإضــافة حجــر أزواج رســول اهللا
 يف  حجــــرة عائــــشة فــــصار القــــرب بــــذلك إليــــه فأدخــــل فيــــه احلجــــرة النبويــــةص

 .املسجد
 .ًاملدينة أحد من الصحابة حينذاك خالفا مل توهم بعضهم يف ومل يكن

 »الـــــصارم املنكـــــي « يف قـــــال العالمـــــة احلـــــافظ حممـــــد ابـــــن عبـــــد اهلـــــادي
 : )١٣٦ص(

 بعـد ،خالفـة الوليـد بـن عبـد امللـك يف املـسجد يف وإنام أدخلت احلجـرة«
ــ  وكــان آخــرهم موتــا جــابر بــن عبــد ،ذين كــانوا باملدينــةمــوت عامــة الــصحابة ال

                                                
 ].منه).[٩/٧٤٧٥(وتاريخ ابن كثري ) ٥/٢٢٢٢٣(تاريخ ابن جرير ) ١(
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 والوليـد تـوىل ،خالفة عبد امللك فإنه تـويف سـنة ثـامن وسـبعني يف  وتويف،اهللا

 فكـــان بنــاء املـــسجد وإدخـــال ، وتـــويف ســنة ســـت وتــسعني،ســنة ســـت وثامنــني
 .احلجرة فيه فيام بني ذلك

                                                
روايـة  يف  وإنام مل يسم احلافظ ابن عبد اهلادي السنة التي وقـع فيهـا ذلـك ألهنـا مل تـرد:قلت) ١(

ثابتــة عــىل طريقـــة املحــدثني، ومـــا نقلنــاه عــن ابـــن جريــر هـــو مــن روايــة الواقـــدي وهــو مـــتهم، 
كــالم احلــافظ ابــن عبــد اهلــادي مــدارها عــىل جماهيــل، وهــم عــن  يف وروايــة ابــن شــبة اآلتيــة
يشء من ذلـك وإنـام العمـدة عـىل اتفـاق املـؤرخني عـىل  يف ر فال حجةجمهول كام هو ظاه

إثبــات أن ذلــك  يف واليــة الوليــد وهــذا القــدر كــاف يف أن إدخــال احلجــرة إىل املــسجد كــان
املدينـة حـسبام بينـه احلـافظ لكـن يعكـر عليـه مـا رواه  يف كان بعد موت الصحابة الذين كانوا

تــويف ســهل بــن « :عــن حممــد بــن الربيــع اجليــزي) ٢١٨/١(مــشيخته  يف أبــو عبــد اهللا الــرازي
سعد باملدينة هو ابن مائة سنة وكانت وفاته سنة إحدى وتسعني وهو آخر مـن مـات باملدينـة 

ي هذا مل اعرفه ثم هو معضل وقد ذكر مثله احلـافظ بـن يزلكن اجل» .من أصحاب النبي ص
 أو مرســل ثــم عقبـــه عــن الزهــري مــن قولــه فهــو معــضل أيــضا) ٢/٨٧ (»اإلصــابة « يف حجــر
 »التقريــب « يف وجــزم» وقيــل قبــل ذلــك وزعــم ابــن أيب داود أنــه مــات باإلســكندرية « :بقولــه

 . فاهللا أعلم٨٨أنه مات سنة 
عهــد  يف وخالصــة القــول أنــه لــيس لــدينا نــص تقــوم بــه احلجــة عــىل أن أحــدا مــن الــصحابة كــان

 »رشح مــــــسلم « يف جــــــاءعمليـــــة التغيــــــري هــــــذه، فمـــــن ادعــــــى خــــــالف ذلـــــك فعليــــــه الــــــدليل فـــــام 
عهـــد الـــصحابة لعـــل مـــستنده تلـــك الروايـــة املعـــضلة أو املرســـلة  يف أن ذلـــك كـــان) ٥/١٣١٤(

وبمثلها ال تقوم حجة عىل أهنا أخص من الدعوى فإهنا لـو صـحت إنـام تثبـت وجـود واحـد مـن 
 ).الصحابة(الصحابة حينذاك ال 

  :هذه املسألة بغري علم يف وأما قول بعض من كتب
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املــــسجد مــــا مل يكــــن منــــه،  يف  النبــــي ص منــــذ وســــعه عــــثامن ريض اهللا عنــــه وأدخــــلفمــــسجد«
 .»فصارت القبور الثالثة حماطة باملسجد مل ينكر أحد من السلف ذلك 

 فـــإن أحـــدا مـــن - إهنـــا مـــن افـــرتاءاهتم: وال أريـــد أن أقـــول-!فمـــن جهـــاالهتم التـــي ال حـــدود هلـــا
عهــد عــثامن ريض اهللا عنــه، بــل اتفقــوا عــىل أن يف  العلــامء مل يقــل إن إدخــال القبــور الثالثــة كــان

عهــد الوليــد بــن عبــد امللــك كــام ســبق أي بعــد عــثامن بنحــو نــصف قــرن ولكــنهم  يف ذلــك كــان
 .هيرفون بام ال يعرفون

ذلك ألن عثامن ريض اهللا عنه فعل خالف ما نسبوا إليه فإنه ملا وسع املسجد النبـوي الـرشيف 
اديــث املـشار إليهــا فلـم يوســع املـسجد مــن جهـة احلجــرات خمالفـة األح يف احـرتز مـن الوقــوع

ومل يدخلها فيه وهذا عني ما صنعه سلفه عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهم مجيعا بل أشـار هـذا 
األحاديـــث املتقدمـــة كـــام  يف إىل أن التوســـيع مـــن اجلهـــة املـــشار إليهـــا فيـــه املحـــذور املـــذكور

 .»أحد من السلف ذلك ومل ينكر « :وأما قوهلم سيأيت ذلك عنه قريبا
فــإن مــن أصــعب األشــياء عــىل العقــالء إثبــات نفــي يشء يمكــن أن !  ومــا أدراكــم بــذلك؟:فنقــول

يقع ومل يعلم كام هو معـروف عنـد العلـامء ألن ذلـك يـستلزم االسـتقراء التـام واإلحاطـة بكـل مـا 
ل هــذا الــبعض جــرى، ومــا قيــل حــول احلادثــة التــي يتعلــق هبــا األمــر املــراد نفيــه عنهــا، وأنــى ملثــ

 املشار إليه أن يفعلوا ذلك لو استطاعوا ولو أهنم راجعوا بعض الكتب هلذه املـسألة ملـا وقعـوا
تلــك اجلهالــة الفاضــحة ولــو جــدوا مــا حيملهــم عــىل أن ال ينكــروا مــا مل حييطــوا بعلمــه فقــد يف 

  :املسجد  يفبعد أن ساق قصة إدخال القرب النبوي) ٩ ج ٧٥(تارخيه  يف قال احلافظ ابن كثري
املــسجد كأنــه خــيش أن يتخــذ  يف وحيكــي أن ســعيد بــن املــسيب أنكــر إدخــال حجــرة عائــشة«

 .»ًالقرب مسجدا 
وأنــا ال هيمنــي كثــريا صــحة هــذه الروايــة أو عــدم صــحتها ألننــا ال نبنــي عليهــا حكــام رشعيــا لكــن 

وا ذلــك أشــد الظـن بــسعيد بــن املــسيب وغــريه مـن العلــامء الــذين أدركــوا ذلــك التغيـري أهنــم أنكــر
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 :اإلنكــار ملنافاتـــه تلـــك األحاديـــث املتقدمــة منافـــاة بينـــة وخاصـــة منهــا روايـــة عائـــشة التـــي تقـــول

فـام خـيش الـصحابة ريض اهللا عـنهم قـد » فلوال ذاك أبـرز قـربه غـري أنـه خـيش أن يتخـذ مـسجدا «
حـني املسجد إذ ال فارق بـني أن يكونـوا دفنـوه ص  يف  بإدخال القرب- مع األسف الشديد-وقع
 يف  وبـــني مــــا فعلـــه الـــذين بعـــدهم مـــن إدخـــال قــــربه- وحاشـــاهم عـــن ذلـــك-املـــسجد يف مـــات

املــسجد بتوســيعه، فاملحــذور حاصــل عــىل كــل حــال كــام تقــدم عــن احلــافظ العراقــي، وشــيخ 
بق،  كـام سـاحلـديث الثـايناإلسالم ابن تيمية، ويؤيد هـذا الظـن أن سـعيد بـن املـسيب أحـد رواة 

احلــق أن يظــن بــه أنــه أنكــر عــىل مــن خــالف  يف فهــل الالئــق بمــن يعــرتف بعلمــه وفــضله وجرأتــه
احلديث الذي هو أحد رواته أم أن ينـسب إليـه عـدم إنكـاره ذلـك كـام زعـم هـؤالء املـشار إلـيهم 

 !»مل ينكر أحد من السلف ذلك «حني قالوا 
مجيع السلف، ألن إدخـال  يف -علمون لو كانوا ي-ًواحلقيقة أن قوهلم هذا يتضمن طعنا ظاهرا

القـــرب إىل املـــسجد منكـــر ظـــاهر عنـــد كـــل مـــن علـــم بتلـــك األحاديـــث املتقدمـــة وبمعانيهـــا ومـــن 
املحــال أن ننــسب إىل مجيــع الــسلف جهلهــم بــذلك، فهــم، أو عــىل األقــل بعــضهم يعلــم ذلــك 

ف فيـه عـىل نـص ألن ًيقينا، وإذا كان األمر كذلك فال بد من القول بأهنم أنكروا ذلك، ولو مل نق
 .ً إهنم مل ينكروا ذلك؟ اللهم غفرا:التاريخ مل حيفظ لنا كل ما وقع، فكيف يقال
  :ًومن جهالتهم قوهلم عطفا عىل قوهلم السابق

وكــذا مــسجد بنــي أميــة دخلــه املــسلمون دمــشق مــن الــصحابة وغــريهم والقــرب ضــمن املــسجد «
 .»ملن ينكر أحد ذلك 

مــسجد بنــي أميــة  يف هنــم ليتومهــون أن كــل مــا يــشاهدونه اآلنإ! إن منطـق هــؤالء عجيــب غريــب
عهـد منـشئه األول الوليـد بـن عبـد امللـك، فهـل يقـول هبـذا عاقـل؟ كـال ال يقــول  يف ًكـان موجـودا

ًونحن نقطع ببطالن قوهلم وأن أحدا مـن الـصحابة والتـابعني مل يـر قـربا ظـاهرا! ذلك غري هؤالء ً 
 ة ما جاء فيه بعض الروايات عن زيـد بـن أرقـم بـن واقـد أهنـممسجد بني أمية أو غريه، بل غاييف 
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ويف الـسفط رأس حييـى ) وعاء كالقفة(أثناء العمليات وجدوا مغارة فيها صندوق فيه سفط يف 
 حييــى عليــه الــسالم فــأمر بــه الوليــد فــرد إىل س هــذا رأ:بــن زكريــا علــيهام الــسالم مكتــوب عليــه

مغــريا مــن األعمــدة فجعــل عليــه عمــود مــسبك بــسفط  اجعلــوا العمــود الــذي فوقــه :املكـان وقــال
تارخيـه « يف ومـن طريقـه ابـن عـساكر) ٣٣(» فـضائل الـشام « يف رواه أبو احلسن الربعـي.الرأس

ًوإســناده ضــعيف جــدا، فيــه إبــراهيم بــن هــشام الغــساين كذبــه أبــو حــاتم وأبــو ) ٩/١٠ ق ٢ج (» 
املــسجد صــورة قــرب حتــى  يف  يكــنومــع هــذا فإننــا نقطــع أنــه مل.»مــرتوك «زرعــة وقــال الــذهبي 

أواخــر القــرن الثــاين ملــا أخرجــه الربعــي وبــن عــساكر عــن الوليــد بــن مــسلم أنــه ســئل أيــن بلغــك 
 بلغنــي أنــه ثــم وأشــار بيــده إىل العمــود املــسفط الرابــع مــن الــركن : بــن زكريــا؟ قــالىرأس حييــ

د تــويف ســنة أربــع عهــد الوليــد بــن مــسلم وقــ يف الــرشقي، فهــذا يــدل عــىل أنــه مل يكــن هنــاك قــرب
 .وتسعني ومائة

 عليــــه الــــسالم فــــال يمكــــن أن إثباتــــه، ولــــذلك اختلــــف ىوأمــــا كــــون ذلــــك الــــرأس هــــو رأس حييــــ
مـــسجد  يف ًاملؤرخـــون اختالفـــا كثـــريا، ومجهـــورهم عـــىل أن رأس حييـــى عليـــه الـــسالم مـــدفون

 يف اإلجــازة العالمــة حممــد راغــب الطبــاخ يف مــسجد دمــشق كــام حققــه شــيخنا يف حلــب لــيس
حتـت عنـوان ) ١٤٨٢ -٤١ ص ١ج (جملـة املجمـع العلمـي العـريب بدمـشق  يف بحث له نرشه

 .فلرياجعه من شاء» رأس حييى ورأس زكريا «
 يف ونحــن ال هيمنــا مــن الوجهــة الــرشعية ثبــوت هــذا أو ذاك، وســواء عنــدنا أكــان الــرأس الكــريم

 فوجـود صـورة القـرب فـيهام كل مـن املـسجدين يف ا عدم وجودهقنَّيهذا املسجد أو ذاك، بل لو ت
املخالفــــة، ألن أحكــــام الــــرشيعة املطهــــرة إنــــام تبنــــى عــــل الظــــاهر ال البــــاطن كــــام هــــو  يف كــــاف

 معروف، وسيأيت ما يشهد هلذا من كالم بعض العلامء، وأشـد مـا تكـون املخالفـة إذا كـان القـرب
 !مسجد حلب وال منكر لذلك من علامئها يف قبلة املسجد، كام هو احلاليف 



 
 

١٦٢ 
مدينــة » كتــاب أخبــار املدينــة « يف وقــد ذكــر أبــو زيــد عمــر بــن شــبة النمــريي

 عــن أشــياخه عمــن حــدثوا عنــه أن عمــر بــن عبــد العزيــز ملــا كــان صالرســول 
ســــــنة إحــــــدى وتــــــسعني هــــــدم املــــــسجد وبنــــــاه  يف ًنائبــــــا للوليــــــد عــــــىل املدينــــــة

 ص وهــدم حجــرات أزواج النبــي ، املنقوشــة بالــساج ومــاء الــذهبباحلجــارة
 .»املسجد وأدخل القرب فيه  يف فأدخلها

يتبني لنا مما أوردناه أن القرب الرشيف إنـام أدخـل إىل املـسجد النبـوي حـني 
ن ذلـــك كـــان عـــىل خـــالف غرضـــهم املدينـــة أحـــد مـــن الـــصحابة وإ يف مل يكـــن

 فــال جيــوز ملــسلم بعــد أن عــرف ،صحجرتــه  يف الــذي رمــوا إليــه حــني دفنــوه
 ألنـــــه خمـــــالف لألحاديـــــث ،هــــذه احلقيقـــــة أن حيـــــتج بــــام وقـــــع بعـــــد الــــصحابة

 وهـو خمـالف أيـضا ،الصحيحة ومـا فهـم الـصحابة واألئمـة منهـا كـام سـبق بيانـه
 .خال القرب فيه ومل يد،لصنيع عمر وعثامن حني وسعا املسجد

 ولــئن كــان ،وهلــذا نقطــع بخطــأ مــا فعلــه الوليــد بــن عبــد امللــك عفــا اهللا عنــه
 فإنــــه كــــان باســــتطاعته أن يوســــعه مــــن اجلهــــات ،مــــضطرا إىل توســــيع املــــسجد

األخــرى دون أن يتعـــرض للحجـــرة الــرشيفة وقـــد أشـــار عمــر بـــن اخلطـــاب إىل 
                                                                                                                        

املــسجد ضـــمن مقــصورة كــام زعــم مؤلفـــو  يف رفـــع املخالفــة أن القــرب يف اعلــم أنــه ال جيــديو
ألنه عىل كل حال ظاهر ومقصود من العامة وأشباههم من اخلاصة بام ال يقصد بـه إال  الرسالة

اهللا تعـــاىل؛ مـــن التوجـــه إليـــه واالســـتغاثة بـــه مـــن دون اهللا تبـــارك وتعـــاىل فظهـــور القـــرب هـــو ســـبب 
 . سيأيت عن النووي رمحه اهللاملحذور كام

وخالصة الكالم أن قول من أرشنا إليهم أن قرب حييى عليه السالم كان ضمن املسجد األموي 
 ].منه!.[منذ دخل دمشق الصحابة وغريهم مل ينكر ذلك أحد منهم إن هو إال حمض اختالق



 
 

١٦٣ 
املـسجد مـن اجلهـات هذا النوع من اخلطأ حني قام هـو ريض اهللا عنـه بتوسـيع 

 فأشـار ريض اهللا »إنـه ال سـبيل إليهـا «األخرى ومل يتعرض للحجـرة بـل قـال 
 .عنه إىل املحذور الذي يرتقب من جراء هدمها وضمها إىل املسجد

ومـــــــع هـــــــذه املخالفـــــــة الـــــــرصحية لألحاديـــــــث املتقدمـــــــة وســـــــنة اخللفـــــــاء 
سجد الــــرشيف املــــ يف  فــــإن املخــــالفني ملــــا أدخلــــوا القــــرب النبــــوي،الراشــــدين

 يف ًاحتــاطوا لألمــر شــيئا مــا فحــاولوا تقليــل املخالفــة مــا أمكــنهم قــال النـــووي
 : )٥/١٤( »رشح مسلم «

مـــسجد رســـول اهللا  يف  والتـــابعون إىل الزيـــادةوملـــا احتاجـــت الـــصحابة«
 وامتـــــدت الزيـــــادة إىل أن دخلـــــت بيـــــوت أمهـــــات ، حـــــني كثـــــر املـــــسلمونص

 صيض اهللا عنهـــــا مـــــدفن رســـــول اهللا  ومنهـــــا حجـــــرة عائـــــشة ر،املــــؤمنني فيـــــه
ــــا مرتفعــــة  وصــــاحبيه أيب بكــــر وعمــــر ريض اهللا عــــنهام بنــــوا عــــىل القــــرب حيطان

                                                
، وقـــال )٨/٤٧٨/٢( البـــن عـــساكر »تـــاريخ دمـــشق «و) ٤/٢١ (»طبقـــات ابـــن ســـعد «انظـــر ) ١(

 وســـنده صـــحيح إال أن ســـاملا أبـــا النـــرض مل :)٣/٢٧٢/٢ (»اجلـــامع الكبـــري « يف الـــسيوطي
املـشاهدات املعـصومية عنـد قـرب خـري «و) ١/٣٤٣( للـسمهودي »وفـاء الوفـاء «يدرك عمر و

وهـــــــو مؤلـــــــف ) ٤٣ص ( للعالمـــــــة حممـــــــد ســـــــلطان العـــــــصومي رمحـــــــه اهللا تعـــــــاىل »الربيـــــــة 
 التي ادعى أحد الدكاترة أهنا ليـست لـه وإنـام لـبعض » اليابان هداية السلطان إىل بالد«رسالة
حجتـــي األوىل ســــنة  يف مكـــة يف مـــع أننــــي تناولتهـــا منـــه هديــــة مطبوعـــة حـــني زرتــــه! إخواننـــا
 ].منه.[ هـ١٣٦٨

) .Error! Bookmark not definedص (عـزو هـذا إىل الـصحابة ال يثبــت كـام تقـدم ) ٢(
 ].منه.[فتنبه



 
 

١٦٤ 
 ويــــؤدي إىل ، فيــــصيل إليــــه العــــواماملــــسجد يف مــــستديرة حولــــه لــــئال يظهــــر

 ،ارين مـن ركنـي القـرب الـشامليني وحرفومهـا حتـى التقيــا ثـم بنـوا جـد،املحـذور
 .»حتى ال يتمكن أحد من استقبال القرب 

                                                
املـــــسجد ولـــــو مـــــن وراء النوافـــــذ واحلديـــــد  يف هـــــذا دليـــــل واضـــــح عـــــىل أن ظهـــــور القـــــرب يف )١(

 مـسجد بنـي أميــة يف قــرب حييـى عليـه الــسالم يف واألبـواب ال يزيـل املحـذور، كــام هـو الواقـع
 إىل املــسجد الــذي قبلتــه يف دمـشق وحلــب، وهلــذا نـص أمحــد عــىل أن الــصالة ال جتـوزيف 

القــرب، حتــى يكــون بــني حــائط املــسجد وبــني املقــربة حائــل آخــر كــام ســيأيت فكيــف إذا كــان 
  :قبلة املسجد من الداخل ودون جدار حائل؟ ومن ذلك تعلم أن قول بعضهم يف القرب
 يف املسجد الذي به قرب كمسجد النبي ص ومسجد بني أمية ال يقال إهنا صـالة يف إن الصالة«

 »من مقصورة مستقل بنفسه عن املسجد فام املانع من الصالة فيه اجلبانة فالقرب ض
فهذا قول مل يصدر عن علم وفقه ألن املانع بالنسبة للمسجد األموي ال يزال قائام وهـو ظهـور 
القــرب مــن وراء املقــصورة والــدليل عــىل ذلــك قــصد النــاس للقــرب والــدعاء عنــده وبــه واالســتغاثة 

ال يرضاه اهللا، والشارع احلكيم إنام هنى عن بناء املـساجد عـىل به من دون اهللا، وغري ذلك مما 
ًالقبور سدا للذريعة ومنعا ملثل هـذه األمـور التـي تقـع عنـد هـذا القـرب كـام سـيأيت بيانـه، فـام قيمـة  ً

 !هذه املقصورة حينئذ مع وقوع هذه املنكرات وغريها عند القرب؟
املزخـرف، إنـام هـي نـوع آخـر مـن املنكـر بل إن إحاطة القـرب هبـذه املقـصورة عـىل هـذا الـشكل 

ًالــذي حيمــل النــاس عــىل معــصية اهللا ورســوله ص، وتعظــيم صــاحب القــرب بــام ال جيــوز رشعــا، 
 .مما هو مشاهد معروف، وسبقت اإلشارة إىل بعضه

ًإثبات املانع أن الناس يـستقبلون القـرب عنـد الـصالة قـصدا وبـدون قـصد، ولعـل  يف ثم أال يكفي
 ال مـــانع أيـــضا مـــن هـــذا االســـتقبال لوجـــود فاصـــل بـــني :لـــيهم وأمثـــاهلم يقولـــونأولئـــك املـــشار إ



 
 

١٦٥ 
 يف  نحــــــوه عــــــن القرطبــــــي كـــــــام»الفــــــتح « يف ونقــــــل احلــــــافظ ابــــــن رجــــــب

ق ( »اجلـــــــواب البـــــــاهر « يف  وذكـــــــر ابـــــــن تيميـــــــة)٦٥/٩١/١( »الكواكـــــــب «
٩/٢( : 

                                                                                                                        
املنـع  يف املصلني والقرب أال وهو نوافذ القرب وشبكته النحاسية فنقـول لـو كـان هـذا املـانع كافيـا

ملـــا أحـــاطوا القـــرب النبـــوي الـــرشيف بجـــدار مرتفـــع مـــستدير ومل يكتفـــوا بـــذلك، بـــل بنـــو جـــدارين 
وقــد صــح عــن ابــن جــريج أنــه ! ولــو كــان وراء اجلــدار املــستدير.قبال القــربيمنعــون هبــام مــن اســت

 نعم كان ينهى :مسجد إىل قرب؟ قال يف وسط القبور؟ أو يف  أتكره أن تصيل: قلت لعطاء:قال
عطـاء بـن (فـإذا كـان هـذا التـابعي اجلليـل .)١/٤٠٤ (»مصنفه « يف عن ذلك أخرجه عبد الرزاق

فهــل .ًجد فاصــال بــني املــصىل وبــني القــرب وهــو خــارج املــسجدمل يعتــرب جــدار املــس) أيب ربــاح
 !املسجد؟ يف ًيعترب فاصال النوافذ والشبكة والقرب

هذا ما يقنع أولئك الكاتبني بجهلهم وخطئهم، وهجومهم عـىل القـول بـام ال علـم هلـم  يف فهل
 .به؟ لعل وعسى

 افـرتوه علينـا وسـيأيت تفـصيل الـصالة فيـه خالفـا ملـا يف وأما املسجد النبوي الكريم، فال كراهة
 . إن شاء اهللا تعاىل»الفصل السابع « يف القول فيه

عــىل أين ال أريــد أن يفـــوتني أن أنبــه القـــراء الكــرام عـــىل أن أولئــك الكـــاتبني يعرتفــون بكلمـــتهم 
املـــسجد الـــذي فيـــه قـــرب غـــري حمـــاط بمقـــصورة أهنـــا صـــالة مكروهـــة  يف أن الـــصالة يف الـــسابقة

مـسجد بنـي أميـة بـزعمهم فهـل هلـم أن  يف ي من أجلها نفوا الكراهة عـن الـصالةالنتفاء العلة الت
جيهــــروا للنــــاس بــــاعرتافهم هــــذا؟ أم هــــو يشء اضــــطرهم إىل القــــول بــــه التهــــرب مــــن معارضــــة 
ًاألحاديـــــث الــــــسابقة علنـــــا وإن كــــــانوا ال يــــــدعون النـــــاس إىل العمــــــل بــــــه لغايـــــة ال ختفــــــى عــــــىل 

 ].منه!.[العقالء؟



 
 

١٦٦ 
ليهـــا حـــائط آخـــر  وبنـــي ع،أن احلجـــرة ملـــا أدخلـــت إىل املـــسجد ســـد باهبـــا«

ً أن يتخذ بيته عيدا وقربه وثنا صصيانة له  ً«. 
 إن مل يكـن قـد -ومما يؤسف له أن هذا البنـاء قـد بنـي عليـه منـذ قـرون: قلت
 تلـــك القبــة اخلـــرضاء العاليــة وأحـــيط القــرب الـــرشيف بالنوافــذ النحاســـية -أزيــل

 .صوالزخارف والسجف وغري ذلك مما ال يرضاه صاحب القرب نفسه 
د رأيــت حــني زرت املــسجد النبــوي الكــريم وتــرشفت بالــسالم عـــىل بــل قــ

ًأســفل حــائط القــرب الــشاميل حمرابــا  يف  هـــ رأيــت١٣٦٨ ســنة صرســول اهللا 
 إشـــــارة إىل أن هـــــذا ،ًصـــــغريا ووراءه ســـــدة مرتفعـــــة عـــــن أرض املـــــسجد قلـــــيال

املكــان خــاص للــصالة وراء القـــرب فعجبــت حينئــذ كيـــف ضــلت هــذه الظـــاهرة 
 !دولة التوحيد عهد يف  حتىالوثنية قائمة

ــأيت ذلــك املكــان للــصالة فيــه ــأنني مل أر أحــدا ي  ،ًأقــول هــذا مــع االعــرتاف ب
يـــأتوا بـــام أن لـــشدة املراقبـــة مـــن قبـــل احلـــرس املـــوكلني عـــىل منـــع النـــاس مـــن 

 ،خيـــالف الـــرشع عنـــد القـــرب الـــرشيف فهـــذا ممـــا تـــشكر عليـــه الدولـــة الـــسعودية
ــ ــشفي وقــد كن كتــايب  يف ت قلــت منــذ ثــالث ســنواتولكــن هــذا ال يكفــي وال ي

 : ) من أصيل٢٠٨( »أحكام اجلنائز وبدعها «
ـــك بالفـــصل ،فالواجـــب الرجـــوع باملـــسجد النبـــوي إىل عهـــده الـــسابق«  وذل

ن الــــشامل إىل اجلنــــوب بحيــــث أن  يمتــــد مــــ،ٍبينــــه وبــــني القــــرب النبــــوي بحــــائط
 اعتقـد أن صالداخل إىل املـسجد ال يـرى فيـه أي حمالفـة ال تـرىض مؤسـسه 

هــــذا مـــــن الواجـــــب عـــــىل الدولـــــة الـــــسعودية إذا كانـــــت تريـــــد أن تكـــــون حاميـــــة 
التوحيـــد حقـــا وقـــد ســـمعنا أهنـــا أمـــرت بتوســـيع املـــسجد جمـــددا فلعلهـــا تتبنـــى 



 
 

١٦٧ 
لغربيــة وغريهــا وتــسد بــذلك الــنقص اقرتاحنــا هــذا وجتعــل الزيــادة مــن اجلهــة ا

الــذي سيــصيبه ســعة املــسجد إذا نفــذ االقــرتاح أرجــو أن حيقــق اهللا ذلــك عــىل 
 . »؟يدها ومن أوىل بذلك منها

 يف ولكــن املــسجد وســع منــذ ســنتني تقريبــا دون إرجاعــه إىل مــا كــان عليــه
 .عهد الصحابة واهللا املستعان

 :اجلواب عن الشبهة الثالثة
 مــسجد اخليــف وقــد ورد يف  صــىلصوأمــا الــشبهة الثالثــة وهــي أن النبــي 

 ! احلديث أن فيه قرب سبعني نبيايف 
 : فاجلواب

 يف  ذكــرإن مــا: هــذا املــسجد ولكننــا نقــول يف صصــالته  يف إننــا ال نــشك
 : الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبيا ال حجة فيه من وجهني

 ألنـــه مل يـــروه أحـــد ممـــن ،أننـــا ال نـــسلم صـــحة احلـــديث املـــشار إليـــه: األول
عنــي بتــدوين احلــديث الــصحيح وال صــححه أحــد ممــن يوثــق بتــصحيحه مــن 

إســـناده  يف  فــإن،ة املتقــدمني وال النقـــد احلــديثي يــساعد عـــىل تــصحيحهاألئمــ
 .من يروي الغرائب وذلك مما جيعل القلب ال يطمئن لصحة ما تفرد به

حـــــدثنا عبـــــدان بـــــن «: )٣/٢٠٤/٢( »معجمـــــه الكبـــــري « يف قـــــال الطـــــرباين
أمحـــد نـــا عيـــسى بـــن شـــاذان نـــا أبـــو مهـــام الـــدالل نـــا إبـــراهيم بـــن طمهـــان عـــن 

يف مــــسجد اخليــــف قــــرب «: جماهــــد عــــن ابــــن عمــــر مرفوعــــا بلفــــظمنــــصور عــــن 
 .»ًسبعني نبيا



 
 

١٦٨ 
 :  بلفظ)٣/٢٩٨(» املجمع «وأورده اهليثمي 

 .»رواه البزار ورجاله ثقات «:  وقال،»قرب سبعون نبيا ...«
 . رأيتالتخريج فقد أخرجه الطرباين أيضا كام يف وهذا قصور منه

ــضا غــري عبــدان بــن أمحــد وهــو األهــوازي : قلــت ورجــال الطــرباين ثقــات أي
 ومل أجــــد لــــه ترمجــــة )١٣٦ص ( »املعجــــم الــــصغري « يف كــــام ذكــــر الطــــرباين

ــــضا  يف وهــــو غــــري عبــــدان بــــن حممــــد املــــروزي وهــــو مــــن شــــيوخ الطــــرباين أي
 »تـــاريخ بغـــداد « وغـــريه وهـــو ثقـــة حـــافظ لـــه ترمجـــة يف)١٣٦ص( »الـــصغري «
 . وغريها)٢/٢٣٠( »تذكرة احلفاظ «و) ١١/١٣٥(

 قـال ،رجال هذا اإلسناد مـن يـروي الغرائـب مثـل عيـسى بـن شـاذان يف لكن
 .»يغرب «: »الثقات « يف فيه ابن حبان

ضـــعيف احلــــديث «:  قـــال فيـــه ابـــن عـــامر املوصـــيل،وإبـــراهيم بـــن طهـــامن
 .»مضطرب احلديث

 يف هــو يــدل عــىل أنًوهــذا عــىل إطالقــه وإن كــان مــردودا عــىل ابــن عــامر ف
 »ثقـــات أتبــاع التـــابعني « يف  ويؤيـــده قــول ابـــن حبــان،ًابــن طهـــامن شــيئا حــديث

)٢/١٠( : 
ــــــه مــــــدخل« ــــــضعفاء وقــــــد روى  يف  ومــــــدخل،الثقــــــات يف أمــــــره مــــــشتبه ل ال

 وقـــــد تفــــرد عـــــن الثقـــــات بأشـــــياء ،أحاديــــث مـــــستقيمة تـــــشبه أحاديــــث األثبـــــات
النقلـة إن قـىض اهللا سـبحانه كتاب الفـصل بـني  يف معضالن سنذكره إن شاء اهللا
 .»الثقات  يف أمره ممن له مدخل يف ٍذلك وكذلك كل يشء توقفنا



 
 

١٦٩ 
وشــيخه » ثقــة يغــرب «: »التقريــب « يف ولــذلك قــال فيــه احلــافظ ابــن حجــر

 يف  وقـــد روى لـــه ابـــن طهـــامن حـــديثا آخـــر، ثقـــة- وهـــو ابـــن املعتمـــر- منـــصور
 .)٢٤٤/٢(مشيخته 

  .ئب ابن شاذانفاحلديث من غرائبه أو من غرا

                                                
 ].منه.[كتبة الظاهرية بدمشقامل يف خمطوط) ١(

 مــصورة املكتــب ١٢٣ص  (»زوائـده « يف ثـم رأيتــه قـد توبــع فقــد وقفـت عــىل إسـناد البــزار للحــديث) ٢(
  حدثنا إبراهيم عـن املـستمر العروقـي ثنـا حممـد ثنـا إبـراهيم بـن طهـامن بـه:فإذا هو يقول) اإلسالمي

 .»بن عمر بأحسن من هذا إسنادا تفرد به إبراهيم عن منصور وال نعلمه عن ا«وقال البزار 
 يف فالعهـــدة.»التقريـــب « يف  صـــدوق يغـــرب كــام-بالقــاف-وهــذه متابعـــة ال بــأس هبـــا العروقـــي

 :قلـت« :»زوائـد البـزار « يف احلديث عىل ابن طهامن، وجرى اهليثمي عىل ظـاهر إسـناده فقـال
لغرابــة ذلــك ألن أدق ملــا ذكرنــا مــن ا» ورجالــه ثقــات «ولعــل قولــه الــسابق .»هــو إســناد صــحيح 

مثــل هــذه الكلمــة ال تقتــيض الــصحة كــام ال خيفــى عــىل مــن مــارس هــذه الــصناعة، ألن عدالـــة 
الــرواة وثقــتهم رشط واحــد مــن رشوط الــصحة الكثــرية، بــل إن العــامل ال يلجــأ إىل هــذه الكلمــة 

 الــسند مــع ثقــة رجالــه علــة متنــع مــن القــول يف ًمعرضــا عــن التــرصيح بالــصحة، إال ألنــه يعلــم أن
بــصحته، أو عــىل األقــل مل يعلــم حتقــق الــرشوط األخــرى فيــه فلــذلك مل يــرصح بــصحته، وهــذه 

 يف هذا العلم الرشيف وغريهم ولذلك نبهـت عليهـا يف مسألة مهمة طاملا غفل عنها املبتدئون
 .»متام املنة عىل فقه السنة للسيد سابق«مقدمة كتايب 

ًهـــذا ولـــو كنـــت حمتجـــا بـــام لـــيس صـــوابا عنـــدي الحتج جـــت عـــىل تـــصحيح بعـــض املعـــارصين ً
  وقـع ذلــك»اجلـامع الـصغري « يف املقلـدين للحـديث بـأن الـسيوطي ضـعفه بـالرمز إليـه بالـضعف

النسخة املطبوعة بمطبعة بوالق بمـرص، ويف النـسخة التـي عليهـا رشح املنـاوي ويف نـسخة يف 
)  الـــــصغرياجلــــامع(وغريهـــــا ولكــــن ال أثــــق برمــــوز )  عــــام٢٣٢٩(املكتبــــة الظاهريــــة  يف خطيــــة



 
 

١٧٠ 
ـــرب «: حلـــديث حتـــرف عـــىل أحـــدمها فقـــالوأنـــا أخـــشى أن يكـــون ا بـــدل » ُق

 احلـديث فقـد أخـرج الطـرباين يف  ألن هذا اللفظ الثاين هـو املـشهور،»صىل«
 عــن ابــن ، بإســناد رجالــه ثقــات عــن ســعيد بــن جبــري)٣/١٥٥١(» الكبــري «يف 

 . احلديث»...مسجد اخليف سبعون نبيا يف صىل«: عباس مرفوعا
 وعنـــــه ) زوائـــــده-١/١١٩/٢( »األوســـــط « يف وكـــــذلك رواه الطـــــرباين

الثالــــث مــــن الــــسادس « يف  واملخلــــص)٢٤٩/٢( »املختــــارة « يف املقــــديس
 »الفوائـــــد « يف  وأبــــو حممـــــد بـــــن شــــيبان العـــــدل)٧٠/١( »مــــن املخلـــــصيات 

 : )٢/١١٦( وقال املنذري )٢/٢٢٢/٢(
ك »ناده حــسن األوســط وإســ يف رواه الطــرباين« حــسن احلــديث  يف وال شــ

أخبــار « يف رواه األزرقــي ً فقــد وجـدت لــه طريقـا أخــرى عـن ابــن عبـاس،عنـدي
 يف  كـام بينتـه، عنه موقوفا عليه وإسـناده يـصلح لالستـشهاد بـه)٣٥ص ( »مكة 

 ).ومل ينجز بعد( »حجة الوداع «كتايب الكبري 

                                                                                                                        
صحيح اجلـامع الغـري وزياداتـه «مقدمته كتايب  يف املقدمة املذكورة آنفا ثم يف ألسباب ذكرهتا

، ولكـن عـىل الـرغم مـن ذلـك، فالتـضعيف وارد علـيهم »وضعيف اجلامع الـصغري وزياداتـه «و» 
كـــل يشء بـــاعرتافهم فغالـــب الظـــن أهنـــم يعتـــدون  يف ألهنـــم ال حتقيـــق عنـــدهم بـــل هـــم مقلـــدون

 ].منه.[الرموز وعليه فالتضعيف املذكور حجة عليهم إن أنصفوابتلك 

مكتبــة  يف املكتبــة الظاهريــة ومنــه نــسخة كاملــة يف خمطــوط نــاقص األول واآلخــر حمفــوظ) ١(
 ].منه.[احلرم املكي



 
 

١٧١ 
حـدثني مــن : ل مـن طريـق حممــد بـن إسـحاق قـا)٣٨ص (ثـم رواه األزرقـي 

  هـذا احلـديث  يف فهـذا هـو املعـروف.ال أهتم عن عبد اهللا بـن عبـاس بـه موقوفـا
 .واهللا أعلم

ومجلــــة القــــول أن احلــــديث ضــــعيف ال يطمــــئن القلــــب لــــصحته فــــإن صــــح 
 : فاجلواب عنه من الوجه اآليت وهو

 وقــــد ،مـــسجد اخليـــف يف أن احلـــديث لـــيس فيـــه أن القبـــور ظـــاهرة: الثـــاين
وصــف مـــسجد  يف  عــدة فــصول)٤١٠ -٤٠٦(تــاريخ مكـــة   يفعقــد األزرقــي

ـــى ،ً فلـــم يـــذكر أن فيـــه قبـــورا بـــارزة،اخليـــف  ومـــن املعلـــوم أن الـــرشيعة إنـــام تبن
 فــــال ،املــــسجد املــــذكور قبــــور ظــــاهرة يف  فــــإذا لــــيس،أحكامهــــا عــــىل الظــــاهر

 ألن القبور مندرسـة وال يعرفهـا أحـد بـل لـوال هـذا ،الصالة فيه البتة يف حمظور
 !ًأرضـــه ســـبعني قـــربا يف بـــال أحـــد أن يف ذي عرفـــت ضـــعفه مل خيطـــراخلـــرب الـــ

املـــساجد املبنيـــة عـــىل  يف ولـــذلك ال يقـــع فيـــه تلـــك املفـــسدة التـــي تقـــع عـــادة
 .القبور الظاهرة واملرشفة

 :اجلواب عن الشبهة الرابعة
 يف بعــــض الكتــــب أن قــــرب إســــامعيل عليــــه الــــسالم وغــــريه يف وأمــــا مــــا ذكــــر

 :  وهو أفضل مسجد يتحرى فيه فاجلواباحلرام احلجر من املسجد
ال شـــــك أن املـــــسجد احلـــــرام أفـــــضل املـــــساجد والـــــصالة فيـــــه بامئـــــة ألـــــف 

 ولكـــن هـــذه الفـــضيلة أصـــلية فيـــه منـــذ رفـــع قواعـــده إبـــراهيم مـــع ابنـــه ،صـــالة
إســـامعيل علـــيهام الـــسالم ومل تطـــرأ هـــذه الفـــضيلة عليـــه بـــدفن إســـامعيل عليـــه 

                                                
 ].منه).[١١٢٩ و٩٧١(» إرواء الغليل « يف ذلك يف وقد خرجت بعض األحاديث الواردة) ١(



 
 

١٧٢ 
ومن زعـم خـالف ذلـك فقـد ضـل ضـالال بعيـدا  ،السالم فيه لو صح أنه دفن فيه

 وال جــــاء بـــــه ،وجــــاء بـــــام مل يقلــــه أحـــــد مــــن الـــــسلف الــــصالح ريض اهللا عـــــنهم
 .حديث تقوم احلجة به

 ولكـن ، ودفـن إسـامعيل فيـه ال خيـالف ذلـك،ال شـك فـيام ذكـرت: فإن قيل
 ؟املسجد الذي فيه قرب يف أال يدل هذا عىل األقل عىل عدم كراهية الصالة

 : كال ثم كال وهاك البيان من وجوه: فاجلواب
حـــديث مرفـــوع أن إســـامعيل عليـــه الـــسالم أو غـــريه  يف أنـــه مل يثبـــت: األول

 يف ومل يــــرد يشء مــــن ذلــــك،املــــسجد احلــــرام يف مــــن األنبيــــاء الكــــرام دفنــــوا
 ومعــــاجم ، ومــــسند أمحــــد،ةة كالكتــــب الــــستكتــــاب مــــن كتــــب الــــسنة املعتمــــد

ك مــن أعظــم عالمــات ،الطــرباين الثالثــة وغريهــا مــن الــدواوين املعروفــة ــ  وذل
 .كون احلديث ضعيفا بل موضوعا عند بعض املحققني

 بأســـانيد واهيـــات موقوفـــات ،مـــن آثـــار معـــضالتذلـــك  يف رويوغايـــة مـــا 
 فــال يلتفــت إليهــا )٢٢٠ و٢١٩ و٣٩ص ( »أخبــار مكــة « يف أخرجهــا األزرقــي

 .وإن ساقها بعض املبتدعة مساق املسلامت

                                                
 إذا رأيــت احلــديث : مــا أحــسن قــول القائــل:»قــال«عــن ابــن اجلــوزي » تــدريب ال« يف نقــل الــسيوطي) ١(

 ومعنـــى مناقـــضته :قـــال.يبـــاين العقـــول أو خيـــالف املنقـــول أو ينـــاقض األصـــول فـــاعلم أنـــه موضـــوع
 .«لألصول أن يكون خارجا من دواوين اإلسالم من املسانيد والكتب املشهورة 

 ].منه).[الثانية من الطبعة ٨٥ص  (»الباعث احلثيث « يف كذا

 .)٤٨ -٤٧(«انظر إحياء املقبور » ) ٢(



 
 

١٧٣ 
» الكنـى« يف  مـن روايـة احلـاكم»اجلامع « يف ونحو ذلك ما أورد السيوطي

 : عن عائشة مرفوعا بلفظ
 .» احلجر يف إن قرب إسامعيل«

ري ظــاهرة املـسجد احلــرام غـ يف أن القبــور املزعـوم وجودهــا: الوجـه الثـاين
 يف  فــــال رضر مــــن وجودهــــا، ولــــذلك ال تقــــصد مــــن دون اهللا تعــــاىل،وال بـــارزة

                                                                                                                        
ومـــن عجائـــب اجلهـــل بالـــسنة أن بعـــض املفـــرسين املتـــأخرين احـــتج هبـــذه اآلثـــار الواهيـــة عـــىل 

(!) املقربة بقصد االستظهار بروح امليت أو وصول أثر ما من أثـر عبادتـه إليـه  يف جواز الصالة
ال دليـل فيهـا عـىل مـا زعمـه مـن اجلـواز، فهـو خمـالف ال للتعظيم له والتوجه نحـوه وهـذا مـع أنـه 

املقربة وما شاهبها مـن املـساجد املبنيـة عـىل القبـور وهلـذا  يف لعموم األدلة الناهية عن الصالة
  :رد املناوي احتجاج املفرس املشار إليه بقوله

ني خـشية بنـاء املـساجد عـىل القبـور مطلقـا واملـراد قبـور املـسلم(!) لكن خرب الشيخني كراهة «
 »ً اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد :أن يعبد فيها املقبور لقرينة خرب

ًمتعقبا عليه أيضا) ٢/٢١٤ (»سبل السالم « يف وقال الصنعاين ً:  
 قصد التربك به تعظـيم لـه ثـم أحاديـث النهـي مطلقـة، وال دليـل عـىل :يقال) ال لتعظيم له (:قوله«

للذريعة والبعد عن التـشبه بعبـدة األوثـان، الـذين يعظمـون التعليل بام ذكر والظاهر أن العلة سد 
ذلك من العبث والتبـذير اخلـايل عـن  يف إنفاق املال يف اجلامدات التي ال تنفع وال ترض، وملا

النفع بالكلية، وألنه سبب إليقاد الرسج عليهـا امللعـون فاعلـه ومفاسـد مـا يبنـى عـىل القبـور مـن 
 »املشاهد والقباب ال حترص 

ص (يــشري إىل حـديث ابــن عبـاس الــذي بينــت ضـعفه فــيام ســبق » امللعـون فاعلــه « وقولــه :قلـت
Error! Bookmark not defined. (منه[.فتنبه.[ 



 
 

١٧٤ 
بطن أرض املسجد فال يصح حينئـذ االسـتدالل هبـذه اآلثـار عـىل جـواز اختـاذ 

 لظهــور الفــرق بــني الــصورتني ،املــساجد عــىل قبــور مرتفعــة عــىل وجــه األرض
 »مرقـاة املفــاتيح « يف وهبـذا أجـاب الـشيخ عــىل القـاري رمحـه اهللا تعــاىل فقـال

 : التعليق يف  بعد أن حكى قول املفرس الذي أرشت إليه)١/٤٥٦(
احلجــــــر حتــــــت  يف وذكـــــر غــــــريه أن صــــــورة قـــــرب إســــــامعيل عليــــــه الـــــسالم«

قـــال .»احلطـــيم بـــني احلجـــر األســـود وزمـــزم قـــرب ســـبعني نبيـــا  يف  وأن،امليـــزاب
 : القاري
 فـــال يــــصلح ،ســــةوفيـــه أن صـــورة قــــرب إســـامعيل عليــــه الـــسالم وغـــريه مندر«

 وفيـــه اإلشـــارة إىل مـــا ، وفقيـــه خريـــت،وهـــذا جـــواب عـــامل نحريـــر »االســـتدالل
بطــن  يف  وأن مــا،هــذه املــسألة بــالقبور الظــاهرة يف  وهــو أن العــربة،ذكرنــاه آنفــا

 بــل الــرشيعة ،األرض مــن القبــور فــال يــرتبط بــه حكــم رشعــي مــن حيــث الظــاهر
 واملـــشاهدة أن األرض كلهـــا تنــزه عـــن مثـــل هــذا احلكـــم ألننـــا نعلــم بالـــرضورة

قـال  .﴾﴿: مقربة األحيـاء كـام قـال تعـاىل
 .» بطنها ألمواتكم وظهرها ألحيائكم«: الشعبي

 :ومنه قول الشاعر
ــاد؟   صاح هذي قبورنا متـأل الرحـب ــد ع ــن عه ــور م ــأين القب   ف
ــم ــن أدي ــا أظ ــأ م ــف الوط ــساد   خف ــذه األج ــن ه   األرض إال م

ــاد   اهلواء رويـدا يف رس إن استطعت ــات العب ــىل رف ــاال ع   ًال اختي
                                                

 ].منه[.عنه ورجاله ثقات) ١/١٢٩(رواه الدواليب ) ١(



 
 

١٧٥ 
 مكانــــه فــــال معــــروفًومــــن البــــني الواضــــح أن القــــرب إذا مل يكــــن ظــــاهرا غــــري 

ات والـرشكيات يرتتب من وراء ذلك مفسدة كـام هـو مـشاهد حيـث تـرى الوثنيـ
ـــــور املـــــرشفة  ال عنـــــد القبـــــور ! حتـــــى ولـــــو كانـــــت مـــــزورة،إنـــــام تقـــــع عنـــــد القب

ــق بــني النــوعني، ولــو كانــت حقيقيــة،املندرســة  وهــذا ، فاحلكمــة تقتــيض التفري
 واهللا ، فــــــال جيـــــوز التــــــسوية بيــــــنهام،ًمـــــا جــــــاءت بـــــه الــــــرشيعة كـــــام بينــــــا ســـــابقا

 .املستعان
 : اجلواب عن الشبهة اخلامسة

 يف ًأما بناء أيب جنـدل ريض اهللا عنـه مـسجدا عـىل قـرب أيب بـصري ريض اهللا عنـه
 فـــشبهة ال تـــساوي حكايتهـــا ولـــوال أن بعـــض ذوي األهـــواء مـــن ،صعهـــد النبـــي 

ا ســمحت لنفــيس أن رد تلــك األحاديــث املحكمــة ملــ يف املعــارصين اتكــأ عليهــا
ســــبيل اجلــــواب عنهــــا وبيــــان بطالهنــــا والكــــالم عليهــــا مــــن  يف أســــود الــــصفحات

 :وجهني
 ألنـه لـيس لـه إسـناد تقـوم احلجـة ،رد ثبوت البنـاء املزعـوم مـن أصـله: األول

 وغـــريهم وإنـــام »نيد املـــسا« و»الـــسنن « و»الـــصحاح « ومل يـــروه أصـــحاب ،بـــه
 )٢٣ -٤/٢١( »االســــتيعاب «ترمجــــة أيب بــــصري مــــن  يف أورده ابــــن عبــــد الــــرب

 : مرسال فقال
املغـازي عجيبــة ذكرهـا ابـن إسـحاق وغــريه وقـد رواهـا معمــر  يف ولـه قـصة«

قــصة القــضية  يف ذكــر عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن ابــن شــهاب.عــن ابــن شــهاب
 :  قال،عام احلديبية



 
 

١٧٦ 
 ، فجـــاءه أبـــو بـــصري رجـــل مـــن قـــريش وهـــو مـــسلمص ثـــم رجـــع رســـول اهللا

 : ص فقاال لرسول اهللا ،طلبه رجلني يف فأرسلت قريش
 ص فدفعـه النبـي ،ًالعهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كـل مـن جـاءك مـسلام

 فقــال ،ٍ فنزلــوا يــأكلون مــن متــر هلــم،إىل الــرجلني فخرجــا حتــى بلغــا ذا احلليفــة
 فاســـتله !ً ألرى ســـيفك هـــذا جيـــدا يـــا فـــالنواهللا إين: أبـــو بـــصري ألحـــد الـــرجلني

 فقـال لـه أبـو بـصري ، لقد جربت بـه ثـم جربـت،أجل واهللا إنه جليد:  وقال،اآلخر
 وفــر األخــر حتــى أتــى املدينــة ، فــرضبه حتــى بــرد، فأمكنــه منــه،أرين أنظــر إليــه

فلـام » لقـد رأى هـذا ذعـرا «:  حـني رآهصفدخل املـسجد بعـده فقـال لـه النبـي 
فجـــاء أبـــو بـــصري .قتـــل واهللا صـــاحبي وإين ملقتـــول:  قـــالصلنبـــي انتهـــى إىل ا

قـد رددتنـي إلـيهم فأنجـاين اهللا مـنهم : فقال يا رسول اهللا قد واهللا وىف اهللا ذمتـك
ك .» لــو كــان معــه أحــد ويــل أمــه مــسعر حــرب«: صفقــال النبــي  فلــام ســمع ذلــ

وانفلـــت مـــنهم أبـــو : ى ســـيف البحـــر قــالعلــم أنـــه ســـريده إلــيهم فخـــرج حتـــى أتــ
وذكـــر موســـى بـــن عقبـــة هـــذا ...جنـــدل بـــن ســـهيل بـــن عمـــرو فلحـــق بـــأيب بـــصري

 صوكتــب رســول اهللا ...: ًأيب بــصري بــأتم ألفاظــا وأكمــل ســياقه قــال يف اخلــرب
إىل أيب جنـدل وأيب بـصري ليقــدما عليـه ومــن معهـام مـن املــسلمني فقـدم كتــاب 

و بــصري يمــوت فــامت وكتــاب رســول اهللا  عــىل أيب جنــدل وأبــصرســول اهللا 
ـــــى عـــــىل قـــــربص ـــــه وصـــــىل عليـــــه وبن ـــــه أبـــــو جنـــــدل مكان ـــــده يقـــــرؤه فدفن  هِ بي

 .»ًمسجدا
فأنـــت تـــرى أن هــذه القـــصة مـــدارها عـــىل الزهــري فهـــي مرســـلة عـــىل : قلــت

 ســـمع مـــن أنـــس بـــن مالـــك ريض اهللا عنـــه وإال فهــــي ،اعتبـــار انـــه تـــابعي صـــغري



 
 

١٧٧ 
 هبــا حجــة عــىل أن موضــع الــشاهد منهــا معــضلة وكيــف مــا كــان األمــر فــال تقــوم

 ال يظهـر مــن سـياق ابــن عبـد الــرب للقــصة »ًوبنـى عــىل قـربه مــسجدا «: وهـو قولــه
أنــه مــن مرســل الزهــري وال مــن روايــة عبــد الــرزاق عــن معمــر عنــه بــل هــو مــن 
ـــرب مل جيـــاوزه وابـــن عقبـــة مل  روايـــة موســـى بـــن عقبـــة كـــام رصح بـــه ابـــن عبـــد ال

 »وبنــى عــىل قــربه مــسجدا «ه الزيــادة أعنــي قولــه يــسمع أحــدا مــن الــصحابة فهــذ
 .معضلة

» صــــــــحيحة « يف بـــــــل هـــــــي عنـــــــدي منكـــــــرة ألن القـــــــصة رواهـــــــا البخـــــــاري
 موصـــــــولة مـــــــن )٣٣١ -٤/٣٢٨(» مـــــــسنده « يف  وأمحـــــــد)٣٧١ -٥/٣٥١(

أخــربين عـــروة بـــن الــزبري عـــن املـــسور بـــن : الطريــق عبـــد الـــرزاق عــن معمـــر قـــ
 يف خمرمــــــة ومــــــروان هبــــــا دون هــــــذه الزيــــــادة وكــــــذلك أوردهــــــا ابــــــن إســــــحاق

البـــــــن هـــــــشام » خمتـــــــرص الـــــــسرية « يف عـــــــن الزهـــــــري مرســـــــال كـــــــام» الـــــــسرية«
                                                

القـصة التــي ) ٤٤ص (فإنــه سـاق » املقبـور إحيـاء «وال تغـرت أهيـا القـارئ بــام فعلـه هنـا مؤلــف ) ١(
وذكـر موسـى «األعىل من طريق ابن عبـد الـرب غـري أن املؤلـف حـذف مـن كالمـه  يف أوردناها

ووصــل روايــة عبــد الــرزاق عــن الزهــري بروايــة موســى بــن عقبــة حتــى » بــن عقبــة هــذا اخلــرب 
د عـىل القـرب هـي مـن سـياقه أن القـصة بنـاء املـسج يف صارتا كأهنام رواية واحدة وبدا للنـاظر

 !رواية عبد الرزاق عن الزهري وإنام هي من رواية موسى بن عقبة بدون إسناد
رواه بإســـنادين ) ٨/٣٣٤/١ (»تــاريخ ابـــن عــساكر « يف ثــم وقفــت عـــىل روايــة موســى بـــن عقبــة
 - لـو صـح- وهـذا اللفـظ»وجعل عنـد قـربه مـسجدا « :عنه عن ابن شهاب مرسال ومعضال بلفظ

أن البناء كان عىل القرب بل عنده وشتان ما بيـنهام ولـيس فيـه أيـضا  يف ًه ليس نصاأقل خمالفة ألن
 ].منه[.أن أبا جندل هو الذي بنى املسجد فتأمل



 
 

١٧٨ 
 مـــن طريـــق ابـــن إســـحاق )٣٢٦ -٤/٣٢٣( ووصــله أمحـــد )٣٣٩ -٣/٣٣١(

 ، فيهـــا هـــذه الزيـــادةعـــن الزهـــري عـــن عـــروة بـــه مثـــل روايـــة معمـــر وأتـــم ولـــيس
ــق معمــر وابــن )٢٨٥ -٣/٢٧١(تارخيــه  يف وكــذلك رواه ابــن جريــر  مــن طري

ك كلــه عــىل أهنــا ،إســحاق وغريمهــا عــن الزهــري بــه دون هــذه الزيــادة  فــدل ذلــ
 .واهللا تعاىل هو املوفق. وعدم رواية الثقات هلا، إلعضاهلا؛زيادة منكرة

ك لــو صــح مل جيــز أن تــرد بــه: الوجـه الثــاين  يف ، األحاديــث الــرصحيةأن ذلــ
 : حتريم بناء املساجد عىل القبور ألمرين

 . اطلع عىل ذلك وأقرهصالقصة أن النبي  يف أنه ليس: أوال
ك صأنــه لـو فرضــنا أن النبـي : ثانيـا  علــم بـذلك وأقــره فيجـب أن حيمــل ذلــ

 يف  حـرم ذلـكصأن النبـي  يف عىل أنه قبل التحـريم ألن األحاديـث رصحيـة
سبق فال جيوز أن يرتك النص املتـأخر مـن أجـل الـنص املتقـدم آخر حياته كام 

عــــىل فــــرض صــــحته عنــــد التعــــارض وهــــذا بــــني ال خيفــــى نــــسأل اهللا تعــــاىل أن 
 .حيمينا من إتباع اهلوى
 : اجلواب عن الشبهة السادسة

 وقــد ، وهــي خــشية االفتتــان بــاملقبور،م بــأن املنــع إنــام كــان لعلــةوهــي الــزع
 !! فزال املنع،زالت

ــف  ــشبهة إال مؤل إحيــاء «ال أعلــم أحــدا مــن العلــامء ذهــب إىل القــول هبــذه ال
رد تلـــك األحاديـــث املتقدمـــة  يف  فإنـــه متـــسك هبـــا وجعلهـــا عمدتـــه»املقبـــور 

 : )١٩ -١٨ص (واتفاق األمة عليها فقال ما نصه 



 
 

١٧٩ 
: مـــا النهـــي عـــن بنـــاء املـــساجد عـــىل القبـــور فـــاتفقوا عـــىل تعليلـــه بعلتـــنيوأ«

وثـــانيهام وهـــو قـــول األكثـــرين بـــل إحـــدامها أن يـــؤدي إىل تنجـــيس املـــسجد
اجلميـــع حتـــى مــــن نـــص عـــىل العلــــة الـــسابقة أن ذلـــك قــــد يـــؤدي إىل الــــضالل 

 ألنـه إذا وقـع باملـسجد وكـان قـرب ويل مـشهور بـاخلري والـصالح ،الفتنة بالقربو
ال يــــؤمن مــــع طــــول املــــدة أن يزيــــد اعتقــــاد اجلهلــــة فيــــه ويــــؤدي هبــــم إىل فــــرط 

 فيـــؤدي هبـــم ذلـــك ،قبلـــة املـــسجد يف  إذا كـــان،التعظـــيم إىل قـــصد الـــصالة إليـــه
 .»إىل الكفر واإلرشاك 

املـذكورة عـن بعـض العلـامء مـنهم اإلمـام العلة  يف ًثم ساق شيئا من النقول
 ثـم ).Error! Bookmark not definedص (ذلـك  يف الـشافعي وقـد تقـدم نـصه
 : )٢١ -٢٠ص (قال املؤلف املشار إليه 

م هت ونـشأ،نفـوس املـؤمنني يف فالعلة املذكورة قد انتفت برسوخ اإليـامن«
 وأنـــه ســـبحانه ، واعتقـــاد نفـــي الـــرشيك مـــع اهللا تعـــاىل،توحيـــد اخلـــالصعـــىل ال

وبانتفــــــاء العلــــــة ينتفــــــي احلكــــــم  (!)املنفــــــرد بــــــاخللق واإلجيــــــاد والتــــــرصيف
 وهــــو كراهــــة اختــــاذ املــــساجد والقبــــاب عــــىل قبــــور األوليــــاء ،املرتتــــب عليهــــا

 !»والصاحلني 
 !أثبت العرش ثم انقش: أن يقال: واجلواب: قلت

                                                
 وهـــذه العلـــة باطلـــة مـــن وجـــوه ال جمـــال لبياهنـــا اآلن ومـــن أدلـــة ذلـــك بخـــصوص قبـــور :قلـــت) ١(

جس األرض األنبيـــــــاء أن أجـــــــسادهم ال تـــــــبىل كـــــــام صـــــــح عـــــــن رســـــــول اهللا ص فكيـــــــف تـــــــن
 ].منه!.[هبم؟



 
 

١٨٠ 
 ثــم أثبــت أهنــا قــد ،ًأثبــت أوال أن اخلــشية املــذكورة هــي وحــدها علــة النهــي

 . ودون ذلك خرط القتاد،انتفت
ا عـــىل أن العلـــة هـــي اخلـــشية املـــذكورة فقـــط  فـــإن ال دليـــل مطلقـــ،أمـــا األول

 ألن مـن ،اهنـا بعـض العلـة وأمـا حـصوهلا هبـا فباطـل: نعم مـن املمكـن أن يقـال
 كـــام ،املمكــن أيـــضا أن يـــضاف إليهـــا أمـــور أخــرى معقولـــة كالتـــشبه بالنـــصارى

رصف  يف  وكـــاإلرساف، واملحقـــق الـــصنعاين،كـــالم الفقيـــه اهليتمـــي يف تقــدم
 . وغري ذلك مما قد يبدو للباحث الناقد،ًيه رشعااملال فيام ال فائدة ف

فهـو .إلـخ...نفـوس املـؤمنني يف وأما زعمه أن العلة انتفـت برسـوخ اإليـامن
 : ًزعم باطل أيضا وبيانه من وجوه

 وهـو أن اإليـامن بـأن اهللا هـو املنفـرد ،أن الزعم بني عىل أصل باطـل: األول
 ، عنـــد اهللا تبـــارك وتعـــاىلحتقيـــق اإليـــامن املنجـــي يف بـــاخللق واإلجيـــاد كـــاف

 ،ولــيس كــذلك فــإن هــذا التوحيــد وهــو املعــروف عنــد العلــامء بتوحيــد الربوبيــة
:  كـــام قــال تعـــاىلصكــان يــؤمن بـــه املــرشكون الــذين بعـــث إلــيهم رســول اهللا 

﴿
﴾. 

                                                
 ].منه[.٢٥سورة لقامن اآلية ) ١(



 
 

١٨١ 
 ألهنــم كفــروا بتوحيــد األلوهيـــة ،ًومــع ذلــك فلــم يــنفعهم هــذا التوحيــد شــيئا

 بقـوهلم فـيام حكـاه اهللا عــنهم ، أشـد اإلنكـارصوالعبـادة وأنكـروه عـىل النبـي 
﴿﴾. 

 وتــرك ،نكــروه تــرك االســتغاثة بغــري اهللاومــن مقتــضيات هــذا التوحيــد الــذي أ
ك ممــا هــو خــاص بــاهللا تعــاىل مــن العبــادات،الــدعاء والــذبح لغــري اهللا  ، وغــري ذلــ

ك لغــري اهللا تبــارك وتعــاىل فقــد أرشك بــه ً وجعــل لــه نــدا ،ًفمــن جعــل شــيئا مــن ذلــ
 فـــاإليامن املنجــي إنـــام هـــو اجلمــع بـــني توحيـــد ،وإن شــهد لـــه بتوحيــد الربوبيـــة

غــــــري هــــــذا  يف  وإفـــــراد اهللا بــــــذلك وهــــــذا مفـــــصل،حيــــــد األلوهيــــــةالربوبيـــــة وتو
 .املوضع

نفـــوس كثـــري مـــن  يف فـــإذا تبـــني هـــذا نعلـــم أن اإليـــامن الـــصحيح غـــري راســـخ
ــــــد أن أبعــــــد بالقــــــارئ الكــــــريم،املــــــؤمنني بتوحيــــــد الربوبيــــــة رضب  يف  وال أري

صــدد الــرد عليــه  يف األمثلــة فحــسبي هنــا أن أنقــل مــا ذكــره املؤلــف الــذي نحــن
 : )٢٢ -٢١ص (نه قال بعد أسطر من كالمه السابق فإ

حقهـم بــام ظــاهره  يف  وينطقــون، حيلفــون باألوليـاء)يعنــي العامـة(ونـراهم «
ـــرصاح بـــل هـــو الكفـــر حقيقـــة بـــال ريـــب وال شـــك فكثـــري مـــن جهلـــة ...الكفـــر ال

نـا عبـد القـادر اجلـيالين حـق موال يف العوام باملغرب ينطق بام هـو كفـر رصاح
فــإن عنــدنا بــاملغرب مــن يقـول عــن القطــب األكــرب موالنــا عبــد ...ريض اهللا عنـه

ومـنهم مـن قـال ! السالم بن مشيش ريض اهللا عنه أنـه الـذي خلـق الـدين والـدنيا
 .»...!فهذا كفر! يا موالنا عبد السالم ألطف بعبادك: واملطر نازل بشدة

                                                
 ].منه[.٥سورة ص اآلية ) ١(



 
 

١٨٢ 
  ألن هــذا فيــه التــرصيح بالــرشك،ملــرشكنيفهــذا الكفــر أشــد مــن كفــر ا: قلــت

 ! وهــو ممــا ال نعلــم أنــه وقــع مــن املــرشكني أنفـــسهم،ًتوحيــد الربوبيــة أيــضايف 
 - وال أقــول عــوامهم-َّجهــال هــذه األمــة يف األلوهيــة فهــو أكثــر يف وأمــا الــرشك

 : فإذا كان هذا حال املسلمني اليوم وقبل اليوم فكيف يقول هذا الرجل
 !؟»..نفوس املؤمنني يف  برسوخ اإليامنوقد انتفت العلة«

 فـال شـك أهنـم كـانوا ،الصحابة ريض اهللا عـنهم» املؤمنني «وإذا كان يريد بـ 
 ولكـن ،ص عاملني بحقيقة التوحيـد الـذي جـاءهم بـه رسـول اهللا ،ًمؤمنني حقا

 - ولــو ثبــت-الــرشيعة اإلســالمية رشيعــة عامــة أبديــة فــال يلــزم مــن انتفــاء العلــة
 ، ألن العلــة ال تــزال قائمــة،م أن ينتفــي احلكــم بالنــسبة ملــن بعــدهمبالنــسبة إلــيه

 .والواقع أصدق شاهد عىل ذلك
مــــن  حــــذر صعلمـــت ممــــا ســــبق مـــن األحاديــــث أن النبـــي :  الثــــاينالوجـــه

ــى زالــت  يف  بــل،آخــر حياتــه يف اختــاذ املــساجد عــىل القبــور مــرض موتــه فمت
 فهـذا نقـض ملـا عليـه مجيـع صزالت عقب وفاتـه :  إن قيل؟العلة التي ذكرها

 بنــاء عــىل مــا - ألن القــول بــذلك يــستلزم،صاملــسلمني أن خــري النــاس قرنــه 
 ريض نفـوس الــصحابة يف  أن اإليـامن مل يكــن قـد رسـخ بعــد-سـبق مـن كالمــه

 ولـــذلك مل تـــزل العلـــة وبقـــي احلكــــم !صاهللا عـــنهم وإنـــام رســـخ بعـــد وفاتـــه 
زالـت قبـل وفاتـه : وإن قيـل.ًوهذا ممـا ال أتـصور أحـدا يقـول بـه لوضـوح بطالنـه

 ؟آخـر نفـس مـن حياتـه يف  إنام هنى عـن ذلـكصوكيف ذلك وهو :  قلناص
 : ويؤيده



 
 

١٨٣ 
 احلكـم إىل قيـام بعـض األحاديـث املتقدمـة باسـتمرار يف أن: الوجه الثالث

 .)١٢(الساعة كاحلديث 
 صحجرتـــــه يف أن الـــــصحابة ريض اهللا عـــــنهم إنـــــام دفنـــــوه: الوجـــــه الرابـــــع

 يف خــــــشية أن يتخــــــذ قــــــربه مــــــسجدا كــــــام تقــــــدم عــــــن عائــــــشة ريض اهللا عنهــــــا
إهنــا كانــت :  فهــذه خــشية إمــا أن يقــال،]]١وكــذا احلــديث رقــم [ [)٤(احلــديث

فــــإن قيــــل بــــاألول قلنــــا  ، أو عــــىل مــــن بعــــدهم،منـــصبة عــــىل الــــصحابة أنفــــسهم
 وهـــو الـــصواب عنـــدنا فهـــو ،وإن قيـــل بالثـــاين فاخلـــشية عـــىل مـــن بعـــدهم أوىل 

ـــــرون زوال العلـــــة  دليـــــل قـــــاطع عـــــىل أن الـــــصحابة ريض اهللا عـــــنهم كـــــانوا ال ي
 فــــالزعم بخــــالف ، وال فــــيام بعــــدهم،عــــرصهم  يف ال،املــــستلزم زوال احلكــــم

 : ويؤيده.رأهيم ضالل بني
أن العمل استمر من الـسلف عـىل هـذا احلكـم ونحـوه ممـا : الوجه اخلامس

الفتنـة والـضالل فلـو أن العلـة  يف وقـوعيستلزم بقاء العلة السابقة وهي خـشية ال
 وهـذا بـني ال خيفـى ،املشار إليها كانت منتفيـة ملـا اسـتمر العمـل عـىل معلوهلـا

 : واحلمد هللا وإليك بعض األمثلة عىل ما ذكرنا
رأيــت عــثامن بــن عفــان يــأمر :  عــن عبــد اهللا بــن رشحبيــل بــن حــسنة قــال-١
 . فأمر به فسوي! فقيل له هذا قرب أم عمرو بنت عثامنة القبور بتسوي

                                                
) (*) ٢/٢، ٦٦/١٢١ (»تارخيــــه « يف وأبــــو زرعــــة) ٤/١٣٨ (»املــــصنف « يف رواه ابـــن أيب شــــيبة) ١(

ومل ) ٣/٢/٨١٨٢ (»اجلرح والتعـديل « يف بسند صحيح عن عبد اهللا هذا وقد أورده ابن أيب حاتم
ً جرحا وال تعدياليذكر فيه  ].منه[.ً

 يف املكتبــة الظاهريــة، ويوجــد منــه نــسخة تامــة يف خمطوطــان قــيامن األول حمفــوظ بعــض جملداتــه(*) 
 ].منه[.املجمع العلمي العريب بدمشق يف واآلخر منه نسخة مصورة.غريها



 
 

١٨٤ 
 : قال يل عيل بن أيب طالب:  عن أيب اهلياج األسدي قال-٢

ً أن ال تـــــدع متثــــــاال إال ؟ص بعثنـــــي عليـــــه رســــــول اهللا أال أبعثـــــك عـــــىل مــــــا
 .ً وال قربا مرشفا إال سويته،طمسته

ـــشيخ وملـــا كـــان هـــذا احلـــديث حجـــة واضـــحة عـــىل إبطـــال مـــا ذهـــب  إليـــه ال
 : ًكتابه املشار إليه سابقا حاول التقيص منه من طريقني يف الغامري
 . حتى يتفق مع مذهبه،تأويله: األول
 : )٥٧ص (ثبوته فقال  يف التشكيك: واآلخر

 أو هــو حممــول ،نفــسه يف إمــا أن يكــون غــري ثابــت: فــال بــد مــن أحــد أمــرين«
 .»عىل غري ظاهره وال بد 

                                                
) ١٥٤ -٢/١٥٣(والرتمــــــــــذي ) ١/٢٨٥(والنــــــــــسائي ) ٣/٧٠(وأبــــــــــو داود ) ٣/٦١(رواه مـــــــــسلم ) ١(

 )١٠٦٤، ٧٤١رقم (وأمحد ) ١/١٦٨(والطياليس ) ٤/٣(لبيهقي وا
 ١٢٣٨ و١١٧٧ و١١٧٦ و١١٧٥ و٨٨٩ و٦٥٨ و٦٥٧رقـــــم (ولــــه طـــــرق عنـــــد الطيالـــــيس وأمحـــــد 

  :)٢٩ص  (»الصغري « يف والطرباين) ٤/١٣٩(وابن أيب شيبة ) ١٢٨٣و
ًا أو شــربين، الـسنة مـن مـرشوعية رفـع القـرب شـرب يف وال خمالفـة بـني هـذا احلـديث وبـني مـا ثبـت«

حتــى يتميــز فيــصان عــن أن هيــان، ألن املــراد بــه تــسوية مــا رفــع عليــه مــن البنــاء، وإن قيــل بخالفــه 
ًقــربا مـرشفا(« :رشح احلـديث يف )٢/٣٧٢(» املرقــاة « يف قـال الــشيخ عـيل القــارئ هــو الــذي ) ً

ة ليعـرف باحلجـار(!) بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل واحلـصباء أو حمـسومة 
 يــستحب أن يرفــع القـرب قــدر شـرب ويكــره فــوق : قــال العلـامء:األزهـار يف )إال ســويته(وال يوطـأ، 

ذلــك ويـــستحب اهلــدم ويف قـــدره خـــالف قيــل إىل األرض تغليظـــا، وهــذا أقـــرب إىل اللفـــظ أي 
 ].منه[.»املرقاة «نقال عن ) ٢/١٥٤(» حتفة األحوذي « يف وكذا»لفظ احلديث من التسوية 
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 كـام »الـصحيح « يف شـك فيـه ألن لـه طرقـا كثـرية بعـضهاأما ثبوته فال : قلت

التـــــصحيح  يف ســـــبق ولكـــــن أصـــــحاب األهـــــواء ال يلتزمـــــون القواعـــــد العلميـــــة
نفــــسه صــــحيحا كهــــذا  يف  بــــل مــــا كــــان علــــيهم ضــــعفوه ولــــو كــــان،والتــــضعيف
 ،ًنفــــسه ضــــعيفا يف  ومــــا كــــان هلــــم صــــححوه أو مــــشوه ولــــو كــــان،احلــــديث

 .خرى واهللا املستعانوسيأيت لذلك بعض األمثلة األ
 : وأما تأويله فقد ذكر له وجوها واهية أقواها قوله

ٌإنـــه خـــرب مـــرتوك الظـــاهر باالتفـــاق ألن األئمـــة متفقـــون عـــىل كراهـــة تـــسوية «
 .»القرب وعىل استحباب رفعه قدر شرب 

ــــــد كيــــــف يــــــرصف : قلــــــت العجــــــب ممــــــن يــــــدعي االجتهــــــاد وحيــــــرم التقلي
 بيـــــنام االجتهـــــاد ،ل األئمـــــة بزعمـــــهاألحاديـــــث ويتأوهلـــــا حتـــــى تتفـــــق مـــــع أقـــــوا

الـــــصحيح يقتـــــيض عكـــــس ذلـــــك متامـــــا عـــــىل أن احلـــــديث ال ينـــــايف االتفـــــاق 
 ألنه خاص بالقرب املبني عليه فحينئذ يـسوى بـاألرض كـام سـبق عـن ،املذكور

األصــل الــذي ينبغــي أن يراعــى حــني دفـــن  يف األزهــار واتفــاق األئمــة إنــام هــو
احلــديث كــام أفــاده القــارئ رمحــه فــيام تقــدم ًامليــت فريفــع قلــيال فهــذا ال يعنيــه 

 .احلاشية يف ًنقله قريبا
                                                

 فـــــرصح فيــــــه ٣٦٦ص (» كـــــشف االرتيـــــاب «كتابـــــه  يف ذلك فعـــــل بعـــــض غـــــالة الـــــشيعةوكـــــ) ١(
رجالـه وكلهـم ثقـات وكـذلك غمـز مـن صـحته  يف بتضعيف احلديث من طريق مـسلم وطعـن

وهكـــــذا تــــرى أهـــــل األهــــواء عـــــىل اخـــــتالف ) ١٥٩ص  (»مقاالتــــه « يف الكــــوثري اجلهمـــــي
تباعـــا ألهـــوائهم، ونعـــوذ بـــاهللا مـــذاهبهم يتتـــابعون عـــىل رد احلـــديث الـــصحيح بـــأوهى الـــشبه إ

 ].منه[.!تعاىل من اخلذالن
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مل يــــرد «: تأويــــل احلــــديث عــــن الــــشافعية أهنــــم قــــالوا يف ثــــم نقــــل الغــــامري

 .»ً وإنام أراد تسطيحه مجعا بني األحاديث ،تسويته باألرض
لـــو ســـلم هـــذا فهـــو دليـــل عـــىل الغـــامري ال لـــه ألنـــه ال يقـــول بوجـــوب : قلـــت

 وباسـتحباب البنــاء عليــه قبــة أو ،ل باسـتحباب رفعــه بــدون حــدتـسطيحه بــل يقــو
 !ًمسجدا

 : اجلواب األخري عن احلديث يف ثم قال الغامري
 يف وهـــو الـــصحيح عنـــدنا أنـــه أراد قبـــور املـــرشكني التـــي كـــانوا يقدســـوهنا«

اجلاهليــة ويف بــالد الكفــار التــي افتتحهــا الــصحابة ريض اهللا عــنهم بــدليل ذكــر 
 .»التامثيل معها 

بعض طرق احلديث عند أمحـد أن بعـث عـيل ريض اهللا عنـه إنـام  يف :قلت
 فهــذا يبطــل مــا ، فيهــاصكــان إىل بعــض نــواحي املدينــة حــني كــان رســول اهللا 

 .ادعاه من أن اإلرسال كان إىل بالد الكفار
ثم إن موضع الشاهد من احلـديث إنـام هـو بعـث عـيل أبـا اهليـاج إىل تـسوية 

ًة ففيـــه دليــــل واضـــح عــــىل أن عليـــا وكــــذا عــــثامن  وكــــان رئـــيس الــــرشط،القبـــور
 صاألثـــر املتقـــدم كانـــا يعلـــامن هـــذا احلكـــم بعـــد وفاتـــه  يف ريض اهللا عـــنهام

 .خالفا ملا زعمه الغامري
إذا : أوىص أبـــو موســـى حـــني حـــرضه املـــوت فقـــال:  عـــن أيب بـــردة قـــال-٣

حلــدي  يف  وال جتعلــوا، املــيش وال يتبعنــي جممــرازيت فــأرسعواانطلقــتم بجنــ
شــــيئا حيــــول بينــــي وبــــني الــــرتاب وال جتعلــــوا عــــىل قــــربي بنــــاء وأشــــهدكم أين 



 
 

١٨٧ 
:  قــال؟ا شــيئا قــالوا أو ســمعت فيهــ أو ســالقة أو خارقــةبــريء مــن كــل حالقــة

 .صنعم من رسول اهللا 
  .كان يكره أن يبنى مسجد بني القبور:  عن أنس-٤
 .ً عن إبراهيم أنه كان يكره أن جيعل عىل القرب مسجدا-٥

 مــات  وهــو تــابعي صــغري،وإبــراهيم هــذا هــو ابــن يزيــد النخعــي الثقــة اإلمــام
 فقــد تلقــى هــذا احلكــم بــال شــك مــن بعــض كبــار التــابعني أو ممــن ،)٩٦(ســنة 

ن بقـاء هـذا احلكـم و ففيه دليـل قـاطع عـىل أهنـم كـانوا يـر،أدركهم من الصحابة
 !؟ فمتى نسخصواستمراره بعده 

 :  عن املعرور بن سويد قال-٦
﴿الفجـر  يف حجة حجها فقرأ بنايف  خرجنا مع عمر«

﴾ و﴿﴾ فلـام قـىض حجــه ورجـع والنــاس 
                                                

 التـــــــي ترفـــــــع صـــــــوهتا، :)الــــــسالقة(هـــــــي التـــــــي حتلــــــق شـــــــعرها عنـــــــد املـــــــصيبة، و) احلالقــــــة() ١(
 ].منه[. التي خترق ثياهبا عند املصيبة:)اخلارقة(و

 ].منه[.وإسناده قوي) ٤/٣٩٧(أخرجه أمحد ) ٢(

 قـات رجـال الـشيخني، ورواه أبـو بكـر ابـن االثـرم كــامورجالـه ث) ٢/١٨٥(رواه ابـن أيب شـيبة ) ٣(
 ].منه[.) من الكواكب٦٥/٨١/١( البن رجب »فتح الباري «يف 

 ].منه[.بسند صحيح عنه) ٤/١٣٤(رواه ابن أيب شيبة ) ٤(
 ].منه.[١سورة الفيل اآلية ) ٥(

 ].منه[.١سورة قريش اآلية ) ٦(



 
 

١٨٨ 
:  فقــــال،صمــــسجد صــــىل فيــــه رســــول اهللا :  فقــــال؟مــــا هــــذا:  فقــــال،يتبــــدرون

 مـن عرضـت لـه مـنكم فيهـا !ً اختذوا آثـار أنبيـائهم بيعـاهكذا هلك أهل الكتاب
 .» فليصل ومن مل يعرض له منكم فيه الصالة فال يصل ،الصالة
 :  عن نافع قال-٧
 التــي بويــع حتتهــا فــأمر هبــا بلــغ عمــر بــن اخلطــاب أن ناســا يــأتون الــشجرة«

 .»فقطعت 
                                                

 ].منه[. رشط الشيخنيوسنده صحيح عىل) ٢/٨٤/١(رواه ابن أيب شيبة ) ١(

ورجالـــه ثقـــات كلهـــم لكنـــه منقطـــع بـــني نـــافع ) ٢/٧٣/٢( رواه ابـــن أيب شـــيبة أيـــضا : قلـــت-)٢(
 .وعمر فلعل الواسطة بينهام عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام

مـــن طريـــق » صـــحيحه اجلهـــاد « يبعـــد ذلـــك كلـــه مـــا أخرجـــه البخـــاري فيـــه :ثــم اســـتدركت فقلـــت
  : عمر ريض اهللا عنهام قال ابن:أخرى عن نافع قال

بايعنــا حتتهــا، كانــت رمحــة مــن رجعنــا مــن العــام املقبــل، فــام اجتمــع اثنــان عــىل الــشجرة التــي «
 »اهللا
فهو نص عىل أن الشجرة مل تبق معروفة املكان يمكن قطعهـا مـن، عمـر . يعني خفاءها عليهم:قلت

فــسها وممـا يزيـدها ضـعفا مــا فـدل ذلـك عـىل ضــعف روايـة القطـع الـدال عليــه االنقطـاع الظـاهر فيهـا ن
لقـــد رأيـــت « : عـــن ســـعيد بــن املـــسيب عـــن أبيـــه قـــال»صـــحيحه « مـــن »املغـــازي « يف روى البخــاري

 .»الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها 
  :ومن طريق طارق بن عبد الرمحن قال

 هــذه الــشجرة حيــث بــايع : مــا هــذا املــسجد قــالوا:انطلقــت حاجــا فمــررت بقــوم يــصلون، قلــت«
 حـــدثني أيب أنـــه كـــان :هللا ص بيعـــة الرضـــوان فأتيـــت ســـعيد بـــن املسيب،فـــضحك فقـــالرســـول ا

فــــيمن بــــايع رســــول اهللا ص حتــــت الــــشجرة فلــــام خرجنــــا مــــن العــــام املقبــــل نــــسيناها فلــــم نقــــدر 



 
 

١٨٩ 
دع الطــور وال تأهتــا :  فقــال؟آيت الطــور:  عــن قزعــة قــال ســألت ابــن عمــر-٨

 .ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد:  وقال،
 :  عن عيل بن حسني-٩

                                                                                                                        
 إن أصــحاب حممــد ص مل يعلموهــا وعلمتموهــا : فعميــت علينــا فقــال ســعيد:ويف روايــة.عليهــا

 !أنتم فأنتم أعلم
رسنا هـذه الروايـة املنقطعـة كــشاهد فـيام نحـن فيـه مـن البحـث بعـد التأكـد مــن  ولـئن كنـا خـ:أقـول

ضــعفها فقــد كــسبنا مــا هــو أقــوى منهــا ممــا يــصلح دلــيال ملــا نحــن فيــه وهــو حــديث املــسيب هــذا 
  :رشحه إياه يف  فقد قال احلافظ:وحديث ابن عمر

لـــو بقيـــت ملـــا أمـــن ذلـــك أن ال حيـــصل هبـــا افتتـــان ملـــا وقـــع حتتهـــا مـــن اخلـــري، ف يف واحلكمـــة» 
تعظيم بعض اجلهال هلا حتى ربام أفىض هبم األمـر إىل اعتقـاد أن هلـا قـوة نقـع أو رض كـام نـراه 

 أي كــان »كانــت رمحــة مــن اهللا « :اآلن مــشاهدا فــيام هــو دوهنــا وإىل ذلــك أشــار ابــن عمــر بقولــه
 .«خفاؤها عليهم بعد ذلك رمحة من اهللا تعاىل 

ار إليهـا احلــافظ شـجرة كنـت رأيتهـا مــن أكثـر مـن عـرش ســنني  ومـن تلـك األشــجار التـي أشـ:قلـت
موسـم الـسنة املاضـية  يف رشقي مقربة شهداء أحد خارج سورها وعليها خرق كثرية، ثـم رأيتهـا

واحلمــد هللا ومحــى املــسلمني مـن رش غريهــا مــن الــشجر .قــد استأصــلت مــن أصـلها)  هــ١٣٧١(
 ].منه[.وغريه من الطواغيت التي تعبد من دون اهللا تعاىل

وإســـــناده ) ٣٠٤ص  (»أخبـــــار مكـــــة « يف واألزرقـــــي) ٢/٨٣/٢(رواه ابـــــن أيب شـــــيبة أيـــــضا ) ١(
مثلـه عـن أيب ) ٢، ٢٦/١ (»التوحيد « يف وأبو يعىل وابن منده) ٦/٨(صحيح وروى أمحد 

 أواخــر املائــة »سلــسة األحاديــث الــصحيحة « يف بــرصة الغفــاري وهــو صــحيح أيــضا خرجتــه
 ].منه[.)٩٧٠( رقم »غليلإرواء ال«الثالثة ويف 



 
 

١٩٠ 
كـــذا (أنـــه رأى رجـــال جيـــئ إىل فرجـــة كانـــت عنـــد قـــرب النبـــي صـــىل اهللا عليـــه 

أال أحـــدثك بحـــديث ســـمعته مـــن :  فـــدعاه فقـــال، فيـــدخل فيهـــا فيـــدعو)األصـــل
 وال بيــــوتكم ال تتخــــذوا قــــربي عيــــدا«:  قــــال؟صأيب عــــن جــــدي رســــول اهللا 

 .»قبورا وصلوا عيل فإن صالتكم وتسليمكم تبلغني حيثام كنتم 
حــديث عــيل ابـــن « يف ويقويــه مــا أخرجــه ابــن أيب شــيبة أيـــضا وابــن خزيمــة

 مـــــن طـــــريقني عـــــن )٤/٢١٧/١(ابـــــن عـــــساكر  و)٤٨رقـــــم /٤ج ( »حجـــــر 
فحـــصبني :  ومـــسح قـــال فالتزمـــهصســـهيل بـــن أيب ســـهيل أنـــه رأى قـــرب النبـــي 

ال «: صقــــال رســـــول اهللا : حــــسن بــــن حــــسن بـــــن عــــيل بــــن أيب طالـــــب فقــــال
وصــلوا عــيل حيــثام كنــتم فــإن [ ، وال تتخــذوا بيــوتكم مقــابرً عيــداقــربيتتخــذوا 

 .» ]صالتكم تبلغني

                                                
وإســـــامعيل ) ٣٢/٢ق (» مـــــسنده « يف وعنــــه أبـــــو يعـــــىل) ٢/٨٣/٢(أخرجــــه ابـــــن أيب شـــــيبة أيـــــضا ) ١(

 مـن طبـع املكتـب اإلسـالمي ورواه ٢٠احلـديث » فـضل الـصالة عـىل النبـي ص «كتاب  يف القايض
 ).٢/٣٠ (»املوضح « يف من طريق أيب يعىل واخلطي) ١/١٥٤ (»املختارة « يف الضياء

وســـنده مسلـــسل بأهـــل البيـــت ريض اهللا عـــنهم إال أن أحـــدهم وهـــو عـــيل بـــن عمـــر مـــستور كـــام قـــال 
 ].منه.[»التقريب« يف احلافظ

 يف املكتبـة الظاهريـة، ومكتبـة األوقـاف يف هذا واملـصادر املـذكورة قبلـه كلهـا خمطوطـات وغالبهـا) ٢(
 ].منه[.حلب

 يف وســهيل هــذا أورده ابــن أيب حــاتم) ٣/٥٧٧/٦٦٩٤ (»مــصنفه « يف وأخرجــه عبــد الــرزاق أيــضا: قلـت) ٣(
وذكـــر لـــه عنـــه راويـــني أحـــدمها حممـــد بـــن عجـــالن وهـــو الـــراوي هلـــذا ) ٢/١/٢٤ (»اجلـــرح والتعـــديل «

ًاحلــديث عنــه عنــد ابــن أيب شــيبة، واآلخــر ســفيان الثــوري ومل يــذكر فيــه جرحــا وال تعــديال ولــه راو ثالـــث  ً
 يف خزيمــة وهـو إسـامعيل بـن عليـة وهـذه فائـدة عزيـزة ال جتــدهاوهـو إسـامعيل الـراوي هلـذا عنـه عنـد ابـن 

 .]منه.[واهللا أعلم.كتب الرجال فقد روى عنه ثالثة من الثقات فهو معروف غري جمهول



 
 

١٩١ 
 ،ًال جتعلــوا بيـوتكم قبــورا«: صقـال رسـول اهللا :  عـن أيب هريـرة قــال-١٠

 حيـــثام كنـــتم  فـــإن صـــالتكم تبلغنـــي،ًوال جتعلـــوا قـــربي عيـــدا وصـــلوا عـــيل
«. 

انزعـــه يـــا «:  عـــىل قـــرب عبـــد الـــرمحن فقـــالً ورأى ابـــن عمـــر فـــسطاطا-١١
 .» فإنام يظله عمله غالم
 . ً عن أيب هريرة أنه أوىص أن ال يرضبوا عىل قربه فسطاطا-١٢
مثلـــه عـــن أيب ســـعيد ) ٧/٩٦/٢( وروى ابـــن أيب شـــيبة وابـــن عـــساكر -١٣

 .اخلدري
يط التــــــي عــــــىل القبــــــور هــــــذه الفــــــساط:  عــــــن حممــــــد بــــــن كعــــــب قــــــال-١٤
 .حمدثة

                                                
ح»تبلغنــي«قولــه ) ١( ــ أنــه عليــه الــصالة والــسالم ال يــسمع صــالة  يف  هــذا احلــديث وغــريه ممــا تقــدم رصي

ــف حــال مــن يــزعم أهنــص يــسمع املــصلني عليــه فمــن زعــم أن النبــيص يــسمع ها فقــد كــذب عليــه فكي
 ].منه![غريها؟

، )٤/١٥٩٧ (»مــسنده « يف بـسند حــسن ورواه أبـو يعـىل) ٢/٣٦٧(وأمحـد ) ٢٠٤٢(رواه أبـو داود ) ٢(
مــــن حــــديث احلــــسن بــــن عــــيل بــــن أيب طالــــب بــــسند فيـــــه ) أو النــــسخة اخلطيــــة؟(مــــصورة الكتــــب 

 ].منه[.نظر
 :)٥٤٨ تفــسري ٨٧/١ق  (»الكواكــب الـدراري « ويف »لـسان ال« يف الـسفطاط بيـت مــن شـعر) ٣(

 ].منه[.»وكره أمحد أن يرضب عىل القرب فسطاط«

 ].منه[.)٢/٩٨(ًرواه البخاري تعليقا ) ٤(

وصــايا العلــامء « يف ، والربعــي٤/١٣٥وابــن أيب شــيبة ) ٣/٤١٨/٦١٢٩(رواه عبــد الــرزاق ) ٥(
 ].منه[.وإسناده صحيح) ٤/٣٣٨(وابن سعد ) ١٤١/٢(» 

 ].منه[.وإسناده ضعيف، لكن له طرق أخرى عند ابن عساكر فهو هبا صحيح) ٦(



 
 

١٩٢ 
إذا مــا مــت فــال : مرضــه الــذي مــات فيــه يف  ســعيد بــن املــسيب أنــه قــال-١٥

 .ترضبوا عىل قربي فسطاطا
أوىص حممــد بــن :  بــن حــسني قــال عــن ســامل مــوىل عبــد اهللا بــن عــيل-١٦

 . عىل األرضال ترفعوا قربي: عيل أبو جعفر قال
 :  عن عمرو بن رشحبيل قال-١٧
ـــك – يعنـــي القـــرب -ال ترفعـــوا جـــدثي«  فـــإين رأيـــت املهـــاجرين يكرهـــون ذل
«. 

 يف  هــــذه اآلثــــار وإن اختلفــــت دالالهتــــا فهــــي متفقــــة عــــىل النهــــيواعلــــم أن
الفتنـة  يف اجلملة عن كل ما ينبئ عن تعظيم القبـور تعظـيام خيـشى منـه الوقـوع

 مثــــل بنــــاء املــــساجد والقبــــاب عــــىل القبــــور ورضب اخليــــام عليهــــا ،والــــضالل

                                                                                                                        
 :ًرواه ابن أيب شيبة أيضا ورجاله ثقات غري ثعلبة وهو ابن الفـرات، قـال أبـو حـاتم وأبـو زرعـة) ١(

 ].منه[.)٤٦٥ ـ ١/٤٦٤(» اجلرح والتعديل »  يف كام«ال أعرفه «

 ].منه[.)٥/١٤٢(رواه ابن سعد ) ٢(

 ورجالـه ثقـات غـري سـامل هـذا فهـو جمهـول كـام قـال الـذهبي) ١٣٥ــ ١/١٣٤(واه الدواليب ر) ٣(
 ].منه[.)١٠٨ص (» خالصة األقوال « يف واحليل الشيعي» امليزان «يف 

 ].منه[.بسند صحيح) ٦/١٠٨(رواه ابن سعد ) ٤(



 
 

١٩٣ 
 والتـــسمح  والـــسفر واالخــتالف إليهـــا،ورفعهــا أكثـــر مــن احلـــديث املــرشوع

 . ومثل التربك بآثار األنبياء ونحو ذلك،هبا
فهـذه األمــور كلهــا غــري مــرشوعة عنـد الــسلف الــذين ســميناهم مــن الــصحابة 

 وذلــك يــدل عــىل أهنــم كــانوا مجيعــا يــرون بقــاء علــة النهــي عــن بنــاء ،وغــريهم
بـــــور وتعظيمهـــــا بـــــام مل يـــــرشع أال وهـــــي خـــــشية اإلضـــــالل املـــــساجد عـــــىل الق
 كام نص عليهـا اإلمـام الـشافعي رمحـه اهللا فـيام سـبق بـدليل ،واالفتتان باملوتى

استمرارهم عـىل القـول بـاحلكم املعلـول هبـذه العلـة فـإن بقـاء أحـدهم يـستلزم 
بقــــاء اآلخــــر كــــام ال خيفــــى وهــــذا بالنــــسبة ملــــن نــــص مــــنهم عــــىل كراهيــــة بنــــاء 

 أمـــا الـــذين رصحــوا بـــالنهي عـــن غـــري ذلـــك مثـــل ،ًد عـــىل القبـــور ظـــاهرااملــساج
رفـــع القــــرب ورضب اخليمــــة عليــــه ونحــــوه ممـــا أمجلنــــا الكــــالم عليــــه آنفــــا فهــــم 

 : يقولون ببقاء احلكم املذكور من باب أوىل وذلك لوجهني
ًأن بنـــاء املـــساجد عـــىل القبـــور أشـــد جرمـــا مـــن رفـــع القبـــور ورضب : األول

 . دون الرفع والرضب املذكور،ا ورد من اللعن عىل البناء مل،اخليام عليها
 فــإذا ثبـت عــن أحــد ،أولئـك الــسلف الفهــم والعلـم يف أن املفــروض: الثـاين

 ومل ينقــل هــذا النهــي عــن ،مــنهم النهــي عــن يشء هــو دون مــا هنــى عنــه الــشارع
 حتــى ولــو فــرض عــدم بلــوغ النهــي ،ً فــنحن نقطــع بأنــه ينهــى عنــه أيــضا،أحــدهم
 كــــام ال ، هنيــــه عــــام هــــو دون هــــذا يــــستلزم النهــــي عنــــه مــــن بــــاب أوىلإليــــه ألن
 .خيفى

                                                
 جتعـل قـربي اللهـم ال« إكثار الرتدد لزيارهتا، وهذا مستفاد مـن قـوهلص :االختالف إليها أي) ١(

 ].منه[.»ًعيدا



 
 

١٩٤ 
   ملخالفتــه ،فثبــت أن القــول بانتفــاء العلــة املــذكورة ومــا بنــي عليــه كلــه باطــل

ـــث الـــصحيحة،هنـــج الـــسلف الـــصالح ريض اهللا عـــنهم  ، مـــع مـــصادمته لألحادي
 .واهللا املستعان

  )١٠٠-٤٧ص" (حتذير الساجد"



 
 

١٩٥ 

 
 

 أن زيـــارة القبـــور مـــرشوع عنـــد أئمـــة احلنفيـــة، فعلـــق "اآليـــات البينـــات" يف نقـــل اآللـــويس[
 ]: األلباين قائال

وتلميـــذه ابـــن قـــيم  ،وكـــذلك ســـائر األئمـــة ومـــنهم شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة
مــن نــسب ف ،وغــريهم ،وإمــام دعــوة التوحيــد حممــد بــن عبــد الوهــاب ،اجلوزيـة

وإنـام هـم ينكـرون الزيـارة التـي يقـرتن هبـا  ،فقـد اعتـدى وظلـم إنكارهم للزيـارة
 ، واحللــــف بــــه،والنــــذر لــــه ،قبوربعـــض املخالفــــات الــــرشعية كاالســــتغاثة بــــامل

وجتـــد .ويــسمون هــذه الزيــارة بالزيــارة البدعيــة ،ونحــو ذلــك كــشد الرحــل إليــه
 أحكـام " يف ن األحاديـثتفصيل الكالم عىل الزيارة الرشعية ومـا جـاء فيهـا مـ

 ."اجلنائز وبدعها 
  ).١٠٧ص"(عدم مساع األموات يف حتقيق اآليات البينات"



 
 

١٩٦ 

 
 

 ]: قال اإلمام[
 رشيطــــة أن ال يقـــــول اآلخـــــرةوتــــرشع زيــــارة القبـــــور لالتعــــاظ هبـــــا وتــــذكر -

يغـــضب الـــرب ســـبجانه وتعـــاىل كـــدعاء املقبـــور واالســـتغاثة بـــه مـــن عنـــدها مـــا 
 . وفيه أحاديث، ونحو ذلك، أو تزكيته والقطع له باجلنة،دون اهللا تعاىل

: صقـــال رســـول اهللا: عـــن بريـــدة بـــن احلـــصيب ريض اهللا عنـــه قـــال: األول
 ،]اآلخــــرةفإهنــــا تــــذكركم [ فزوروهــــا، إين كنــــت هنيــــتكم عــــن زيــــارة القبــــور،«
ـــــزر[،]زيارهتـــــا خـــــرياولتـــــزدكم [ ـــــوا هجـــــرا ،فمـــــن أراد أن يـــــزور فلي  » ]وال تقول

ومــــــــن طريقــــــــة  )٢/٧٢،١٣١(وأبــــــــو داود  )٥٣/٦،٦/٨٢(أخرجــــــــه مــــــــسلم 
وأمحـــــــــــــد  )٢٨٥،٢٨٦،٢/٣٢٩،٣٣٠/ ١(والنـــــــــــــسائي ) ٤/٧٧(البيهقــــــــــــي 

 داود وأليب والثانيـــــــــــــة لـــــــــــــه، األوىلوالزيـــــــــــــادة ) ٥/٣٥٠،٣٥٥،٣٥٦،٣٦١(
 يف قـــــــــال النـــــــــووي رمحـــــــــه اهللا.والثالثـــــــــة بنحوهـــــــــا وللنـــــــــسائي الثانيـــــــــة األوىل

 : )٣١٠/ ٥) (املجموع(
  الكــــالم الباطل،وكــــان النهــــي أوال لقــــرب عهــــدهم مــــن اجلاهليــــة : واهلجــــر

 ،اإلسـالم فلـام اسـتقرت قواعـد ،فربام كـانوا يتكلمـون بكـالم اجلاهليـة الباطـل
:  بقولــهص واحتــاط، واشــتهرت معاملــه أبــيح هلــم الزيــارة،ومتهــدت أحكامــه

 .»ولوا هجراوال تق«



 
 

١٩٧ 
وال خيفــي أن مــا يفعلــه العامــة وغــريهم عنــد الزيــارة مــن دعــاء امليــت : قلــت

فعىل ،هلـــو مـــن أكـــرب اهلجـــر والقـــول الباطـــل.ال اهللا بحقـــهؤواالســـتغاثة بـــه وســـ
ـــــك يف العلـــــامء أن يبينـــــوا هلـــــم حكـــــم اهللا ـــــارة املـــــرشوعة ،ذل  ويفهمـــــوهم الزي

 عقـب أحاديـث )٢/١٦٢( )سـبل الـسالم( يف وقد قال الـصنعاين.والغاية منها
الكــــل دال عــــىل مــــرشوعية زيــــارة القبــــور وبيــــان (: الزيــــارة واحلكمــــة منهــــايف 

 .)،فإذا خلت من هذه مل تكن مرادة رشعا...-وأهنا لالعتبار  فيها،احلكمة
إين هنيــتكم عــن «: صقــال رســول اهللا: عــن أيب ســعيد اخلــدري قــا: الثــاين

أخرجــه  .»]قولـوا مــا يـسخط الـربوال ت.[زيـارة القبـور فزوروها،فـإن فيهــا عـربة
وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــه )٣٧٥-١/٣٧٤( واحلـــــــــــــــــــــــــــــــــاكم )٣/٣٨،٦٣،٦٦(أمحـــــــــــــــــــــــــــــــــد

،ووافقـــه الـــذهبي وهـــو )صـــحيح عـــىل رشط مـــسلم(: ثـــم قـــال)٤/٧٧(البيهقــي
ـــزار أيـــضا .كـــام قـــاال ) ٣/٥٨)(جممـــع اهليثمـــي( والزيـــادة لـــه كـــام يفًورواه الب

 .)وإسناده رجاله رجال الصحيح(: وقال
 يف  وإســنادها ال بــأس بــه،مــن طريــق أخــرىوهــي عنــد أمحــد بنحوهــا : قلــت

ـــزار،املتابعـــات أخرجـــه . وهلـــا شـــاهد مـــن حـــديث عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بلفـــظ الب
 .ورجاله موثقون) ١٨٣ص  ()املعجم الصغري( يف الطرباين

كنــت هنـــتكم عـــن «: صقــال رســـول اهللا: عـــن أنــس بـــن مالــك قـــال: الثالــث
،وال اآلخـرة العـني، وتـذكر زيارة القبـور أال فزوروهـا فإهنـا تـرق القلـب، وتـدمع

ــــــــــوا هجــــــــــرا بــــــــــسند حــــــــــسن، ثــــــــــم رواه ) ١/٣٧٦(أخرجــــــــــه احلــــــــــاكم  .»تقول
من طريق أخرى عنـه بنحـوه، وفيـه ) ٣/٢٣٧،٢٥٠(وأمحد ) ١/٣٧٥،٣٧٦(

 .ويف الباب عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، وسيأيت.ضعف



 
 

١٩٨ 
 :  لوجوه،استحباب زيارة القبور يف  والنساء كالرجال-

أن :  فيـــدخل فيـــه النـــساء،وبيانه»فـــزوروا القبـــور.. «صعمـــوم قولـــه: األول
فـــال شـــك أن النهـــي كـــان .األمـــرأول  يف  ملـــا هنـــى عـــن زيـــارة القبـــورصالنبـــي

 كــان »كنــت هنيــتكم عــن زيــارة القبــور«: شــامال للرجــال والنــساء معــا، فلــام قــال
 مـن األمـرأول  يف مفهوما أنه كان يعني اجلنسني رضورة أنـه خيـربهم عـام كـان

اجلملــــة  يف  كــــذلك، كــــان لزامــــا أن اخلطــــاباألمــــرني، فــــإذا كــــان هنــــي اجلنــــس
ويؤيـده .إنـام أراد بـه اجلنـسني أيـضا» فزوروهـا«: الثانية مـن احلـديث وهـو قولـه

حـــــديث بريـــــدة  يف زيـــــادة مـــــسلم يف  املـــــذكورةاألفعـــــالبقيـــــة  يف أن اخلطــــاب
 فـــوق ثـــالث فأمـــسكوا مـــا بـــدا األضـــاحيوهنيـــتكم عـــن حلـــوم «: ًاملتقـــدم آنفـــا

االســقية كلهــا وال تـــرشبوا  يف ســقاء فـــارشبوا يف ، وهنيــتكم عـــن النبيــذ إاللكــم
 موجـه إىل اجلنــسني قطعــا، األفعــالمجيــع هـذه  يف فاخلطـاب: ، أقــول»ًمـسكرا

 ، فــإذا قيــل بــأن اخلطــاب»هنيــتكم: كنــت«: األولاخلطــاب  يف كــام هــو الــشأن
 خــــــــــاص بالرجال،اختــــــــــل نظــــــــــام الكــــــــــالم وذهبــــــــــت »فزوروهــــــــــا« :قولــــــــــهيف 
 الذي ال يليـق بمـن أويت جوامـع الكلم،ومـن هـو أفـصح مـن نطـق األمرته،طراو

 : اآلتية،ويزيده تأييدا الوجوه صبالضاد،
: العلــة التــي مــن أجلهــا رشعــت زيــارة القبــور يف مــشاركتهن الرجــال: الثــاين

 .»اآلخرةفإهنا ترق القلب وتدمع العني وتذكر «
ــــــي: الثالــــــث ــــــور يف  قــــــد رخــــــص هلــــــنصأن النب ــــــارة القب حــــــديثني  يف ،زي

 : حفظتهام لنا أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها
أن عائـشة أقبلـت ذات يـوم مـن املقابر،فقلـت (:  عن عبد اهللا بن أيب مليكـة-١



 
 

١٩٩ 
مـن قـرب عبـد الـرمحن بـن أيب بكر،فقلـت : يا أم املؤمنني من أين أقبلـت؟ قالـت: هلا
ثـــــم أمـــــر : نعـــــم:  هنـــــى عـــــن زيـــــارة القبور؟قالـــــتصألـــــيس كـــــان رســـــول اهللا: هلـــــا

أخرجـــه ).زيـــارة القبـــور يف  رخـــصصأن رســـول اهللا( ويف روايـــة عنهـــا).بزيارهتـــا
مـــن طريـــق بـــسطام بـــن مـــسلم عـــن أيب ) ٤/٧٨(وعنـــه البيهقـــي ) ١/٣٧٦(احلــاكم 

 التيــاح يزيـــد بـــن محيـــد عـــن عبـــد اهللا بــن أيب مليكـــة، والروايـــة االخـــرى البـــن ماجـــه
)١/٤٧٥(. 

 يف  وقــال البوصــريي،)حصــحي(ســكت عنــه احلاكم،وقــال الــذهبي :  قلــت
وقـــال  .وهـــو كـــام قـــاال.)إســـناده صـــحيح رجالـــه ثقـــات(: )٩٨٨/١ ()الزوائـــد(

 يف رواه ابـــن أيب الـــدنيا(: )٤/٤١٨) (اإلحيـــاءختـــريج ( يف احلـــافظ العراقـــي
 .)واحلاكم بإسناد جيد) القبور(

                                                
) هتـــذيب الـــسنن( يف فقـــال! ء بـــال يشاألحـــرى وقـــد أعلـــه ابـــن القـــيم بـــشئ عجيـــب، و:قلـــت) ١(

وأما رواية البيهقي فهـي مـن روايـة بـسطام بـن مـسلم، ولـو صـح، فعائـشة تأولـت  (:)٤/٣٥٠(
ز سطام ثقــة بــدون خــالف أعلمـه، فــال وجــه لغمــوبـ :قلــت)! مـا تــأول غريهــا مـن دخــول النــساء

مـــن ) ٢/١٥٧(وال يعلـــه مــا أخرجـــه الرتمـــذي .ابــن القـــيم لـــه، واالســـناد صــحيج ال شـــبهة فيـــه
   تـــــويف عبـــــد الـــــرمحن بـــــن أيب بكـــــر ب:طريـــــق ابـــــن جـــــريج عـــــن عبـــــد اهللا ابـــــن أيب مليكـــــة قـــــال

فحمــل إىل مكــة فــدفن فيهــا، فلــام قــدمت ) مكــان بينــه وبــني مكــة اثنــا عــرش مــيال) (احلبــيش(
 وكنا كندماين جذيمة حقبة من الـدهر حتـى : بن أبى بكر فقالتعائشة أتت قرب عبد الرمحن

 واهللا لـو : لن يتصدعا فلـام تفرقتـا كـأين ومالكـا لطـول اجـتامع مل نبـت ليلـة معـا ثـم قالـت:قيل
 يف أيب شــيبة بــناوكــذا أخرجــه ) حــرضتك مــا دفنــت إال حيــث مــت، ولــو شــهدتك مــا زرتــك

رواه  (:)٣/٦٠ (:وقـــال) املجمـــع(  يف، واســـتدركه اهليثمـــي فـــأورده)٤/١٤٠) (املـــصنف(



 
 

٢٠٠ 
أال أحدثكم عني : عن حممد بن قيس بن خمرمة بن املطلب أنه قال يوما -٢
أال أحدثكم عني وعن : قالت عائشة: ي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، قالوعن أم

 فيها عندي، ص كان النبييملا كانت ليلتي الت(: قالت: بىل: ؟ قلناصرسول اهللا
انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليـه، فوضـعهام عنـد رجليـه، وبـسط طـرف إزاره عـىل 

قـــدت، فأخـــذ رداءه رويـــدا، فراشـــه، فاضـــطجع، فلـــم يلبـــث إال ريـــثام ظهـــر أنـــه قـــد ر
 يف ، فخــرج، ثــم أجافــه رويــدا،فجعلت درعــي]رويــدا[وانتعــل رويــدا، وفــتح البــاب 

ثـره حتـى جـاء البقيـع، فقـام إثـم انطلقـت عـىل ،وتقنعت إزاري: رأيس واختمرت
ـــــــت، وأرسع  ـــــــالث مـــــــرات،ثم انحـــــــرف فانحرف ـــــــه ث ـــــــع يدي ـــــــم رف ـــــــام، ث فأطـــــــال القي

فـــسبقته، فـــدخلت، فلـــيس إال أن فأحـــرض فأحـــرضت، .فهـــرول فهرولـــت.فأرسعـــت

                                                                                                                        
االســتدراك الخــراج الرتمــذي لــه،  يف ، فــوهم)الكبــري ورجالــه رجــال الــصحيح يف الطــرباين

فهــي علــة احلــديث، ومــع ذلــك .ورجالــه رجــال الــشيخني لكــن ابــن جــريح مــدلس وقــد عنعنــه
كرنـا كـذا قـال، بـل هـو منكـر ملـا ذ.)املحفـوظ مـع مـا فيـه(أنـه ) ٤/٣٤٩(فقد ادعـى ابـن القـيم 

والنـــه خمـــالف لروايـــة يزيـــد بـــن محيـــد وهـــو ثقـــة ثبـــت عـــن ابـــن أيب مليكـــة، ووجـــه املخالفـــة 
أن ســـبب الزيـــارة إنـــام هـــو عـــدم  يف فانـــه رصيـــح) ولـــو شـــهدتك مـــا زرتـــك(ظـــاهرة مـــن قولـــه 

أهنـــا زارت الن  يف شـــهودها وفاتـــه، فلـــو شـــهدت مـــا زارت، بيـــنام حـــديث ابـــن محيـــد رصيـــح
حديثــه هــو املحفــوظ خــالف مــا ذهــب إليــه ابــن القــيم رمحــه اهللا النبــيص أمــر بزيــارة القبــور، ف

وأمــا مــا ذكــره مــن تــأول عائــشة فهــو حمتمــل، ولكــن االحــتامل االخــر وهــو أهنــا زارت .تعــاىل
 .بتوقيف منهص أقوى بشهادة حديثها االيت

 .بغري باء التعدية، بمعنى لبست إزاري فلهذا عدي بنفسه) ١(



 
 

٢٠١ 
يـا [ال شـئ : قلـت:  رابيـة؟قالتحـشيا ، فدخل فقـال، مالـك يـا عـائشأضجعت
يـا رسـول اهللا : قلـت: لتخـربين أو ليخـربين اللطيـف اخلبـري، قالـت: ، قال]رسول اهللا

: فأنــت الــسواد الــذي رأيــت أمــامي؟ قلــت: ، قــال]اخلــرب[بــأيب أنــت وأمــي، فأخربتــه 
أظننــت أن حييــف اهللا عليــك :  أوجعتــي، ثــم قــالصــدري هلــزة  يفنعــم، فلهــزين

نعـم قــال فـان جربيـل أتــاين : ]قـال[مهــام يكـتم النـاس يعلمــه اهللا، : ؟ قالـت!ورسـوله
 ومل يكـن ليـدخل عليـك،  فأخفـاه منـك، فأجبته،فأخفيتـه منـك،-حني رأيت فناداين

  وخـــــشيت  .ظـــــكقوقـــــد وضـــــعت ثيابـــــك وظننـــــت أن قـــــد رقـــــدت، فكرهـــــت أن أو
: قالـــت إن ربـــك يـــأمرك أن تـــأيت أهـــل البقيـــع فتـــستغفر هلـــم،: لفقـــا- تستوحـــيشأن

ـــا رســـول اهللا؟قـــال: قلـــت ـــف أقـــول هلـــم ي الـــسالم عـــىل أهـــل الـــديار مـــن : قـــويل: كي
  ويـــرحم اهللا املــــستقدمني منــــا واملـــستأخرين، وإنــــا إن شــــاء  املـــؤمنني واملــــسلمني،

، ١/٢٨٦(نــــسائي والــــسياق لــــه وال) ٣/١٤(أخرجــــه مــــسلم  ).اهللا بكــــم لالحقــــون
   والثالثـــــــة األوىلوالزيـــــــادات لـــــــه إال ) ٦/٢٢١(وأمحـــــــد ) ١٦١ -٢/١٦٠،١٦٠

 .فإهنا للنسائي
                                                

 .كل املرمخات يف ضمها، ومها وجهان جاريانفتح إلشني و) عائش( يف جيوز) ١(
بفـتح املهملــة وإســكان املعجمـة معنــاه وقــع عليـك احلــشا وهــو الربـو والتهــيج الــذي يعــرض ) ٢(

 .أي مرتفعة البطن) رابية (:وقول.مشيه من ارتفاع النفس وتواتره يف للمرسع

 .الصدر يف  الرضب بجمع الكف:اللهز) ٣(
عــــىل جــــواز الزيـــارة للنــــساء وهــــو ظــــاهر ) ٥/٢٤٨) (التلخــــيص(يف  واحلـــديث اســــتدل بــــه احلـــافظ) ٤(

املدينــة،  يف  مــع الرجــال، الن هــذه القــصة إنــام كانــتشــملتهنالداللــة عليــه، وهــو يؤيــد أن الرخــصة 
مكـة، ونحـن نجـزم  يف أول االمـر يف املدينـة، والنهـي إنـام كـان يف ملا هو معلـوم أهنـص بنـى بعائـشة
 :ص يؤيــد ذلــك، الن االسـتنتاج الــصحيح يــشهد لـه، وذلــك مــن قولــه هبـذا وإن كنــا ال نعــرف تارخيـا



 
 

٢٠٢ 

                                                                                                                        
العهـد املــدين، دون العهـد املكــي الــذي  يف مثــل هـذا النهــي أن يــرشع يف إذ ال يعقـل) كنـت هنيــتكم(

كان أكثر ما رشع فيه من االحكام إنام هو فيام يتعلق بالتوحيد والعقيدة، والنهي عن الزيـارة مـن هـذا 
ي ث ســد الـذرائع، وتـرشيعه إنــام يناسـب العهــد املكـي الن النـاس كــانوا فيـه، حــديالقبيـل النـه مــن بـاب

عهــد باالســالم، وعهــدهم بالــرشك قريبــا، فنهــامهص عــن إلزيــارة لكــي ال تكــون ذريعــة إىل الــرشك، 
قلـــوهبم، وعرفــوا مـــا ينافيـــه مـــن أنــواع الـــرشك أذن هلـــم الزيـــارة، وأمـــا أن  يف حتــى إذا اســـتقر التوحيـــد

املدينـة فهــو بعيـد جــدا عــن  يف الزيــارة، ثـم ينهــاهم عنهــا يف لعهـد املكــي عــىل عـادهتميـدعهم طيلــة ا
مكــة، فــإذا كــان كــذلك فأذنــه لعائــشة  يف ، وهلــذا جزمنــا بــأن النهــي إنــام كــان تــرشيعهالتــرشيعحكمــة 
الـنفس، ومل أر مـن رشحـه  يف املدينة دليل واضح عىل ما ذكرنـا، فتأملـه فانـه شـئ انقـدح يف بالزيارة
وأمـــا اســـتدالل صـــاحب رســـالة . هـــذا الوجـــه، فـــان أصـــبت فمـــن اهللا، وإن أخطـــأت فمـــن نفـــيسعـــىل

وقــد أقــر الرســولص ابنتــه فاطمــة ريض اهللا عنهــا عــىل  (:)٢٦ص (عــىل ذلــك بقولــه ) وصــية رشعيــة(
شـئ  يف فهـو اسـتدالل باطـل، الن االقـرار املـذكور ال أصـل لـه.)زيارة قرب عمها محزة ريض اهللا عنـه

، وما أظنة إال ومها من أملولف، فإن املروي عنها ريض اهللا عنها إنام هـو زيـارة فقـط من كتب السنة
ذكر لالقرار املزعوم أصال، ومع ذلك فال يثبت ذلك عنها، فإنـه مـن روايـة سـليامن بـن داود  يف ليس

عـن جعفــر بــن حممــد عـن أبيــه عــىل بــن احلـسني عــن أبيــه أن فاطمــة بنـت النبــي صــيل اهللا عليــه وســلم 
ومـن ) ١/٣٧٧(هكـذا أخرجـه احلـاكم . تزور قرب عمها محزة كل مجعـة فتـصيل وتبكـي عنـدهكانت

كــذا قــال، وقــد قيــل عــن ســليامن بــن داود عــن أبيــه عــن جعفــر بـــن  (:وقــال) ٤/٧٨(طريقــه البيهقــي 
رواتــه عـــن  (:وقــال احلــاكم.)حممــد عــن أبيــه دون ذكــر عــىل بـــن احلــسني عــن أبيــه فيــه، فهـــو منقطــع

 وأنــا أظنــه :قلــت.) هــذا منكــر جــدا، وســليامن ضــعيف:قلــت (: الــذهبي بقولــهورده)! آخــرهم ثقــات
وقـــال ) شـــيخ ال أفهمـــه فقـــط كـــام ينبغـــي(ســـليامن بـــن داود بـــن قـــيس الفـــراء املـــدين، قـــال أبـــو حـــاتم 

ــضعفاه( يف وهلــذا أورده الــذهبي) تكلــم فيــه (:االزدي  ، وحكــى قــول االزدي املــذكور، فــال تغــرت)ال
، وإن تابعــه عليــه الــشوكاين كــام هــي )١٦٧ص ) (التلخــيص( يف الثــربــسكوت احلــافظ عــىل هــذا ا

، فجعلـه )عـىل بـن احلـسني عـن عـىل(عـىل أنـه وقـع عنـد االول )!! ٤/٩٥) (نيل االوطـار( يف عادته
من مسند عيل ريض اهللا عنه وإنام هو من روايـة ابنـه احلـسني ريض اهللا عـنهام، كـام عنـد احلـاكم، أو 

وهــو ) التلخــيص( يف روايــة البيهقــي املعلقــة، فلعــل مــا يف  أبيــه كــاممــن روايــة جعفــر بــن حممــد عــن
) ســــبل الــــسالم( يف وســــقط هــــذا كلــــه عنــــد الــــصنعاين.)عــــن أبيــــه(حمــــرف عــــن ) عــــن عــــيل(قولــــه 

 وهــو حــديث :قلــت (:ثــم قــال...فعــزاه للحــاكم مــن حــديث عــيل بــن احلــسني أن فاطمــة) ٢/١٥١(
واحلـديث إنـام هـو مـن حـديث عـيل بـن )! مـدمرسل، فإن عيل بن احلسني مل يـدرك فاطمـة بنـت حم

 .احلسني عن أبيه عىل ما سبق بيانه



 
 

٢٠٣ 
حــديث أنــس ريض  يف  املــرأة التــي رآهــا عنــد القــربصإقــرار النبــي: الرابــع
اتقــي اهللا :  بــامرأة عنــد قــرب وهــي تبكــي، فقــال هلــاصمــر رســول اهللا(: اهللا عنــه

ص ) (١٩(املــسألة  يف ه، وقــد مــىض بتاممــهرواه البخــاري وغــري..) واصــربي
وموضــــع (: )الفـــتح( يف ، قـــال احلـــافظ)بـــاب زيـــارة القبــــور(، وتـــرجم لـــه )٢٢

ــــــه ــــــه أن ــــــة من ــــــد القــــــرب، وتقريــــــره صالدالل  مل ينكــــــر عــــــىل املــــــرأة قعودهــــــا عن
 : )٣/٧٦) (العمدة( يف وقال العيني.)حجة
وســواء :  امــرأة ســواء كــان الزائــر رجــال أو،وفيــه جــواز زيــارة القبــور مطلقــا(

 .)ذلك يف  لعدم الفصل،كان املزور مسلام أو كافرا
آخـــــر كالمـــــه عـــــىل احلـــــديث فقـــــال عقـــــب  يف وذكـــــر نحـــــوه احلـــــافظ أيـــــضا

 : )ذلك يف لعدم االستفصال(قوله
ال جتـوز :  وقـال صـاحب احلـاوي،وبـاجلواز قطـع اجلمهـور: قال النووي (

 ).انتهى.زيارة قرب الكافر وهو غلط
 ،احلـــديث مـــن جـــواز زيـــارة املـــرأة هـــو املتبـــادر مـــن احلـــديثومـــا دل عليـــه 

 إذا ، وهـذا هـو الظـاهر،ولكن إنـام يـتم ذلـك إذا كانـت القـصة مل تقـع قبـل النهـي
وأن القـصة رواهـا أنـس وهـو ،مكـة يف تذكرنا ما أسلفناه من بيـان أن النهـي كـان
  وأنـس ابـن عـرش، حـني قـدم املدينـةصمدين جاءت به أمه أم سليم إىل النبـي

فــــتم االســـتدالل هبـــا عــــىل .فثبت أهنــــا بعـــد النهـــي،ســـنني،فتكون القـــصة مدنيـــة
 ،وتقـــوى اهللا(: )٤/٣٥٠( )هتـــذيب الـــسنن( يف  وأمـــا قـــول ابـــن القـــيم،اجلـــواز

فـصحيح لـو .)فعل ما أمر به وترك ما هنى عنـه، ومـن مجلتهـا النهـي عـن الزيـارة
                                                

 .تيةاملسألة اآل يف  والدليل عليه:قلت) ١(



 
 

٢٠٤ 
 فحينئــذ ،مل ينــسخكــان عنــد املــرأة علــم بنهــي النــساء عــن الزيــارة وأنــه اســتمر و

 أمـا وهـذا غـري معـروف لـدينا فهـو )ومن مجلتها النهـي عـن الزيـارة(: يثبت قوله
اسـتدالل غـري صــحيح،ويؤيده أنـه لـو كــان النهـي ال يـزال مــستمرا لنهاهـا رســول 

 ومل يكتــــف بأمرهــــا بتقــــوى اهللا ، عــــن الزيــــارة رصاحــــة وبــــني ذلــــك هلــــاصاهللا
 . وهذا ظاهر إن شاء اهللا تعاىل،بصورة عامة

ك قــد ، مــن زيــارة القبــور والــرتدد عليهــااإلكثــار لكــن ال جيــوز هلــن - الن ذلــ
ـــربج واختـــاذ القبـــور ،يفـــيض هبـــن إىل خمالفـــة الـــرشيعة  مـــن مثـــل الـــصياح والت

 يف  كــام هـو مــشاهد اليــوم،الكــالم الفـارغ يف  وتـضييع الوقــت،جمـالس للنزهــة
: حلـديث املــشهور با- إن شــاء اهللا- وهـذا هــو املـراد،اإلســالمية الـبالد ،بعـض

وقــــد روي عــــن .) زوارات القبــــور)لعــــن اهللا: ويف لفــــظ( صلعــــن رســــول اهللا(
 .وعبد اهللا ابن عباس، حسان بن ثابت،أبو هريرة: مجاعة من الصحابة

فهــــو مــــن طريــــق عمــــر بــــن أيب ســــلمة عــــن أبيــــه  ،أمــــا حــــديث أيب هريــــرة-١
 وابــن حبـــان) ١/٤٧٨(وابــن ماجــه )  حتفـــة-٢/١٥٦(أخرجــه الرتمــذي .عنــه
ـــــــــــــــه-١/١٧١(والطيالـــــــــــــــيس ) ٤/٧٨(والبيهقـــــــــــــــي ) ٧٨٩ وأمحـــــــــــــــد )  ترتيب

 :  وقال الرتمذي، للطياليس والبيهقياآلخر واللفظ ،)٢/٣٣٧(
 وقـــد رأى بعـــض أهـــل العلـــم أن هـــذا كـــان قبـــل أن ،حـــديث حـــسن صـــحيح(

رخــــــصته الرجــــــال  يف فلــــــام رخــــــص دخــــــل.زيــــــارة القبــــــور يف يــــــرخص النبــــــي
النــساء لقلــة صــربهن وكثــرة  يف  القبــورإنــام كــره زيــارة: وقال بعــضهم،والنــساء
 ).جزعهن



 
 

٢٠٥ 
عمــر بــن أيب ســلمة  يف  غــري أن،ورجــال إســناد احلــديث ثقــات كلهــم: قلــت

كالما لعل حديثه ال ينزل به عن مرتبـة احلـسن،لكن حديثـه هـذا صـحيح ملـا لـه 
 .اآلتيةمن الشواهد 

 وأمــا حــديث حــسان بــن ثابــت، فهــو مــن طريــق عبــد الــرمحن بــن هبــامن -٢
وابــن ) ٤/١٤١(أخرجــه ابــن أيب شــيبة . الــرمحن بــن ثابــث عــن أبيــه بــهعـن عبــد

وقـــــال ) ٢/٢٤٣(والبيهقـــــي وأمحـــــد ) ١/٣٧٤(واحلـــــاكم ) ١/٤٧٨(ماجـــــه 
 ).إسناده صحيح، رجاله ثقات(: )٩٨/٢ق ) (الزوائد( يف البوصريي

ـــــان والعجيل، كـــــذا قـــــال ـــــن حب ـــــن هبـــــامن هـــــذا مل يوثقـــــه غـــــري اب ومهـــــا ، واب
 ولــذا قــال ،)ال نعرفــه(:  وقــال ابــن املــديني فيــه،لتوثيــقا يف معروفــان بالتــساهل

 لكــن ،ومل أجــد لـه متابعــا، يعنــي عنــد املتابعـة)مقبـول(: )التقريــب( يف احلـافظ
 .فاحلديث مقبول،حكم املتابعة يف الشاهد الذي قبله وبعده

 األولوأمـــا حـــديث ابـــن عبـــاس،فهو مـــن طريـــق أيب صـــالح عنـــه بـــاللفظ  -٣
 أخرجـــــه ابــــن أيب شـــــيبة).زوارات(ويف روايــــة )القبــــورزائـــــرات (: إال أنــــه قــــال

واحلـــاكم والبيهقـــي )٧٨٨(ابـــن حبـــاناألربعـــة ووأصـــحاب الـــسنن )٤/١٤٠(
ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــيس والرواي  ٢٠٣٠رقــــــــــــــــــم( وأمحــــــــــــــــــد هلــــــــــــــــــام، األخــــــــــــــــــرىوالطيال

حــــديث حــــسن،وأبو صــــالح هــــذا (: وقــــال الرتمــــذي) ٢٦٠٣،٢٩٨٦،٣١١٨،
 ).باذام:  بنت أيب طالب واسمه باذان،ويقالئموىل أم هان
سلـــسلة ( يف  وقـــد أوردت حديثـــه،وهـــو ضـــعيف بـــل اهتمـــه بعـــضهم: قلـــت

 يف األئمــــة وذكـــرت بعـــض أقـــوال ، لزيـــادة تفـــرد هبــــا فيـــه) الـــضعيفةاألحاديـــث
 .)٢٢٣(حاله فرياجع 



 
 

٢٠٦ 
 »زوارات«فقــد تبــني مــن ختــريج احلــديث أن املحفــوظ فيــه إنــام هــو بلفــظ 
روايـــة  يف التفـــاق حـــديث أيب هريـــرة وحـــسان عليـــه وكـــذا حـــديث ابـــن عبـــاس

ــرض،كام ال األكثــرين ،عىل مــا فيــه مــن ضــعف فهــي إن مل تــصلح للــشهادة فــال ت
ـــرض  مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس كـــام هـــو األخـــرىاالتفـــاق املـــذكور الروايـــة  يف ي

إنـام يـدل عـىل لعـن النـساء » زوارات« كـذلك فهـذا اللفـظ األمرظاهر،وإذا كان 
فــال جيــوز حينئــذ  ،بخــالف غــريهن فــال يــشملهن اللعــن .الــاليت يكثــرن الزيــارة

 الدالـة عـىل اسـتحباب الزيـارة األحاديـثأن يعارض هبذا احلديث ما سبق من 
فهـــذا اجلمـــع ،حمله يف فيعمـــل بكـــل مـــنهام.النـــه خـــاص وتلـــك عامـــة ،للنـــساء

 فقــال ،وإىل نحــو مــا ذكرنــا ذهــب مجاعــة مــن العلــامء،أوىل مــن دعــوى النــسخ
ثـــرات مـــن الزيـــارة ملـــا احلـــديث إنـــام هـــو للمك يف اللعـــن املـــذكور(: القرطبـــي

تقتضيه الصيغة من املبالغة، ولعل السبب مـا يفـيض إليـه ذلـك مـن تـضييع حـق 
إذا أمــن مجيـــع : ومـــا ينــشأ مــن الـــصياح ونحــو ذلــك وقـــد يقــال.الــزوج والتــربج

 .)الن تذكر املوت حيتاج إليه الرجال والنساء، هلناإلذنذلك فال مانع من 
وهـذا الكـالم هـو الـذي ينبغـي (: )٤/٩٥()نيـل االوطـار( يف قال الشوكاين

 .)الظاهر يف اجلمع بني أحاديث الباب املتعارضة يف اعتامده
                                                

، ولكنه اسـتدل للجـواز بأدلـة فيهـا )سبل السالم (:وإىل هذا اجلمع ذهب الصنعاين أيضا يف) ١(
أن فاطمـة بنـت (نهام  حـديث احلـسني بـن عـيل ريض اهللا عـ:ت أن أنبـه عليهـا، أوالببـنظر فأح

) ١/٣٧٧(أخرجـه احلـاكم .)النبيص كانت تزرو قـرب عمهـا محـزة كـل مجعـة فتـصيل وتبكـي
) التلخـــــــيص( يف وهـــــــو منقطــــــع، وســـــــكت عليـــــــه احلـــــــافظ(وقـــــــال ) ٤/٧٨(وعنــــــه البيهقـــــــي 

وســكوت هــذين واقتــصار البيهقــي عــيل إعاللــه باالنقطــاع قــد ! وتبعــه الــصنعاين) ٥/٢٤٨(
 يف  حــديث البيهقــي:ثانيـا.ولــيس كـذلك كــام ســبق بيانـه قريبــا.خـرىيـوهم أنــه سـامل مــن علــة أ



 
 

٢٠٧ 
 : وفيه حديثان. للعربة فقطاإلسالم وجيوز زيارة قرب من مات عىل غري -

وأبكــــى مــــن : فبكــــى. قــــرب أمــــهصزار النبــــي(: عــــن أيب هريــــرة قــــال: األول
 يف فلـــم يـــؤذن يل، واســـتأذنتهأن أســـتغفر هلـــا،  يف اســـتأذنت ريب: حولـــه، فقـــال

أخرجـــه مـــسلم ).أن أزور قربهـــا فـــأذن يل، فـــزوروا القبـــور فإهنـــا تـــذكر املـــوت
) ١/٤٧٦(وابـــــن ماجـــــه ) ١/٢٨٦(والنـــــسائي ) ٢/٧٢(وأبـــــو داود ) ٣/٦٥(
وعنـه البيهقـي ) ٣٧٦-١/٣٧٥(واحلـاكم ) ٣/١٨٩(والطحـاوي ) ١/٤٧٦(
 .)٢/٤٤١(وأمحد ) ٤/٧٦(

يف ســـفر،ويف  [صكنـــا مـــع النبـــي(:  عنـــه قـــالعـــن بريـــدة ريض اهللا: الثـــاين
فنــزل بنــا ونحــن معــه قريــب مــن ألــف راكــب، فــصىل .]غــزوة الفــتح يف :روايــة

ـــــــذرفان، فقـــــــام إليـــــــه عمـــــــر بـــــــن  ـــــــا بوجهـــــــه وعينـــــــاه ت ـــــــم أقبـــــــل علين ـــــــني، ث ركعت
إين سـألت ريب : يـا رسـول هللا مالـك؟ قـال: ، يقـولواألم باألباخلطاب،فقداه 

 يـــأذن يل،فـــدمعت عينـــاي رمحـــة هلـــا مــــن فلم،مـــياالســـتغفار أل يف عـــز وجـــل
، وإين كنـــت هنيـــتكم عـــن زيــــارة ]زيارهتـــا فــــأذن يل يف واســـتأذنت ريب[النـــار،

                                                                                                                        
 لـــه وكتـــب رفـــغكـــل مجعـــة  يف  الولـــدين أو أحـــدمهامـــن زار قـــرب (:مرســـال) شـــعب االيـــامن(

وهو ضعيف جدا بل هـو موضـوع، ولـيس هـو مرسـل فقـط .سكت عليه الصنعاين أيضا.)بارا
د بـن الـنعامن ولـيس تابعيــا، كـام ذكـر الـصنعاين،بل هـو معـضل الن الـذي رفعــه إنـام هـو حممـ

رواه ابن أبـى الـدنيا وهـو معـضل، حممـد بـن  (:)٤/٤١٨) (ختريج االحياء( يف قال إلعراقي
 وهـــو تلقـــاه عـــن حييـــى بـــن العـــالء الـــبجيل بـــسنده عـــن أبـــى هريـــرة :قلـــت.)الـــنعامن جمهـــول
وحييــــي كذبــــه وكيــــع وأمحــــد، وقــــال ابــــن أبــــى حــــاتم ) ١٩٩(الــــصغري  يف أخرجــــه الطــــرباين

 ).احلديث منكرا جدا، كأنه موضوع (:عن أبيه) ٢/٢٠٩(



 
 

٢٠٨ 
ــــــــــــــــور فزوروهــــــــــــــــا، ــــــــــــــــزدكم زيارهتــــــــــــــــا خــــــــــــــــريا القب أخرجــــــــــــــــه أمحــــــــــــــــد .)ولت

 هلـــــام األخـــــرىوالروايـــــة ) ٤/١٣٩(وابـــــن أيب شـــــيبة ) ٥/٣٥٥،٣٥٧،٣٥٩(
كـــذا ابـــن حبـــان و) ١/٣٧٦(وإســـنادها عنـــد ابـــن أيب شـــيبة صـــحيح، واحلـــاكم 

 فيهــا ملــن األخــرىوالروايــة :  هلــااألوىلوالزيــادة ) ٤/٧٦(والبيهقــي ) ٧٩١(
ــشيخني(:  للحــاكم وقــالاألخــرىســبق ذكــره، والزيــادة  ) صــحيح عــىل رشط ال

ورواه الرتمـــذي خمتـــرصا وصــــححه،وروى : ووافقـــه الـــذهبي، وهـــو كــــام قـــاال
 يف  بالزيــــــــــــــــــــارة فقــــــــــــــــــــط كــــــــــــــــــــام تقـــــــــــــــــــــدماإلذنمــــــــــــــــــــسلم وغــــــــــــــــــــريه منــــــــــــــــــــه 

 . األولاحلديث )١٧٨ص١١٨(ةاملسأل
 : واملقصود من زيارة القبور شيئان

 وأن مــآهلم إمـــا إىل جنــة وإمـــا إىل ،انتفــاع الزائــر بـــذكر املــوت واملـــوتى-١
 .األحاديث كام يدل عليه ما سبق من ، من الزيارةاألولنار وهو الغرض 

ذا  إليــه بالــسالم عليه،والــدعاء واالســتغفار له،وهــواإلحــساننفــع امليــت -٢
 : خاص باملسلم، وفيه أحاديث

 كـــان خيـــرج إىل البقيـــع، صأن النبـــي(: عــن عائـــشة ريض اهللا عنهـــا: االول
أخرجـه .)إين أمـرت أن أدعـو هلـم: فيدعو هلم، فـسألته عائـشة عـن ذلـك؟ فقـال

                                                
احليــــاة،  يف فيــــه جــــواز زيــــارة املــــرشكني (:رشح حــــديث أبــــى هريــــرة االول يف قــــال النــــووي) ١(

وفيـه النهــي عــن .وقبـورهم بعــد الوفـاة، النــه إذا جـازت زيــارهتم بعـد الوفــاة، ففـي احليــاة أوىل
ه قــصد قـــوة املوعظـــة والـــذكرى  ســبب زيـــارهتص قربهـــا أنـــ:االســتغفار للكفـــار، قـــال عيـــاض
 ). فزوروا القبور فإهنا تذكركم املوت:بمشاهدة قربها، ويؤيده قوهلص



 
 

٢٠٩ 
ومعنـاه عنـد مـسلم وغـريه .بسند صـحيح عـىل رشط الـشخني) ٦/٢٥٢(أمحد 

 .)١١٩(املسألة   يفمن طريق أخرى مطوال، وقد مىض بتاممه
 كلــام كـان ليلتهــا مــن رســول صكــان رســول اهللا(: عنهــا أيــضا قالـت: الثـاين

دار قــوم مــؤمنني، ] أهــل[الـسالم علــيكم :  خيـرج مــن آخــر الليــل فيقــولصاهللا
وإنــا وإيــاكم ومــا توعــدن غــدا مؤجلــون، وإنــا إن شــاء اهللا بكــم الحقــون، اللهــم 

وابــن ) ١/٢٨٧(والنــسائي ) ٣/٦٣(أخرجــه مــسلم .) بقيــع الغرقــدألهــلاغفــر 
ولــــيس عنــــده الــــدعاء ) ٦/١٨٠(وأمحــــد ) ٤/٧٩(والبيهقــــي ) ٥٨٥(الــــسني 

 .والزيادة له والبن السني(باملغفرة 
كيــــف (: حـــديثها الطويــــل املـــشار إليـــه قريبــــا قالـــت يف عنهـــا أيــــضا: الثالـــث

الــسالم عــىل أهــل الــديار مــن املــؤمنني : قــويل: أقــول هلــم يــا رســول اهللا؟ قــال
وإنــا إن شــاء اهللا بكـــم  ، ويــرحم اهللا املــستقدمني منـــا واملــستأخرينواملــسلمني
 .هريأخرجه مسلم وغ).لالحقون
ـــــع ـــــدة قـــــال: الراب  يعلمهـــــم إذا خرجـــــوا إىل صكـــــان رســـــول اهللا(: عـــــن بري

الـــــسالم علـــــيكم أهـــــل الـــــديار مـــــن املــــــؤمنني : املقـــــابر، فكـــــان قـــــائلهم يقـــــول
نـــتم لنـــا فـــرط، ونحـــن لكـــم أ[لالحقـــون، ] بكـــم[واملـــسلمني، وإنـــا إن شـــاء اهللا 

والنـــسائي وابـــن ) ٣/٦٥(أخرجـــه مـــسلم ).، أســـأل اهللا لنـــا ولكـــم العافيـــة]تبـــع
) ٥٨٢( يف وابــــن الــــسني) ٤/١٣٨) (، وكــــذا ابــــن أيب شــــيبة)١/٤٦٩(ماجــــه 

، والزيادتــــان هلــــم مجيعــــا حاشــــا ))٣٦٠، ٣٥٩، ٥/٣٥٣(والبيهقــــي وأمحــــد 
 مـــن حـــديث عـــيل بةيب شـــييـــادة الثانيـــة، أخرجهـــا ابـــن أوالز.ابـــن ماجـــه ومـــسلام



 
 

٢١٠ 
وكالمهـــا موقـــوف ) وإســـناده حـــسن(وإســـناده صـــحيح، ومـــن حـــديث ســـلامن 

 .عليهام
الـــسالم : ى املقـــربة فقـــالتـــ أصأن رســـول اهللا(: عـــن أيب هريـــرة: اخلـــامس

علـــيكم دار قـــوم مـــؤمنني، وإنـــا إن شـــاء اهللا بكـــم ال حقـــون، وددت أنـــا قـــد رأينـــا 
أنــــتم أصـــــحايب، ] بـــــل[قــــال .اهللاأو لــــسنا إخوانـــــك يــــا رســـــول : إخواننــــا، قـــــالوا

، فقــالوا كيــف تعــرف ]وأنــا فـرطهم عــىل احلــوض[وأخواننـا الــذين يــأتون بعــد، 
 فقـال أرأيـتم لـو أن رجـال لـه خيـل غـر: من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهللا
أال يعــرف خيلــه؟ قــالوا بــىل يــا رســول  حمجلــة، بــني ظهــري خيــل دهــم هبــم

، ]يقوهلـا ثالثـا[. حمجلـني مـن الوضـوءًراغـ] لقيامـةيـوم ا[فأهنم يـأتون: قال.اهللا
عــن حــويض كــام يــذاد ] مــنكم[أال ليــذادن رجــال .وأنــا فــرطهم عــىل احلــوض

ومل [لوا بعــدك، دإهنــم قــد بــ: فيقــال.]أال هلــم[أال هلــم : البعــري الــضال، أنــادهيم
اخرجــه مــسلم .)، ســحقا ســحقا]أال[: ، فــأقول]يزالــوا يرجعــون عــىل أعقــاهبم

/ ٢(وابـن ماجـه) ١/٣٥(والنـسائي ) ٥٠-١/٤٩(ومالـك ) ١٥١-١/١٥٠(
والزيـــــادات كلهـــــا لـــــه إال ) ٢/٣٠٠،٤٠٨(وأمحـــــد ) ٤/٧٨(والبيهقـــــي) ٥٨٠

 مـــع الـــسادسة، وللنـــسائي األوىل فإهنـــا البـــن ماجـــه،وملالك الثالثـــة األخريتـــني
 . والثالثةاألوىل

                                                
اســـم مفعـــول مـــن التحجيـــل، ) حمجلـــني(.بـــضم فتـــشديد مجـــع االغـــر، وهـــو االبـــيض الوجـــه) ١(

 .واملحجلل من الدواب التي قوائمها بيض

مجــــع أدهـــم وهــــو ) دهـــم(يــــد بـــضمتني أو بـــسكون الثــــاين وهـــو االشــــهر لـــالزدواج، وهـــو تأك) ٢(
 .االسود
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التعليـــق عـــىل  يف  وقـــد ذكـــرت لفظـــه،ويف البـــاب عـــن بـــشري بـــن اخلـــصاصية

ـــأيت التنبيـــه ،وعـــن ابـــن عبـــاس) ١٣٥ص  (،)٨٨(لة املـــسأ  وفيـــه ضـــعف كـــام ي
 وفيهـا ضـعف كـام ، وعـن عمـر وغـريه، بعد مسألةاآلتيةخامتة املسألة  يف عليه

 .)٣/٦٠ ()املجمع( يف بينه احلافظ اهليثمي
 األحاديـث بـل ،الـسنة يف  فمـام ال أصـل لـه،وأما قراءة القـرآن عنـد زيارهتـا-

 ، إذ لــو كانــت مــرشوعة،لــسابقة تــشعر بعــدم مــرشوعيتهااملــسألة ا يف املــذكورة
 ال ســيام وقــد ســألته عائــشة ريض اهللا ، وعلمهــا أصــحابهصلفعلهــا رســول اهللا

عــام تقــول إذا زارت القبــور؟ فعلمهــا -صوهــي مــن أحــب النــاس إليــه-عنهــا
ومل يعلمهـــــا أن تقـــــرأ الفاحتـــــة أو غريهـــــا مـــــن القرآن،فلـــــو أن .الــــسالم والـــــدعاء
ـــك عنهـــاالقـــراءة كانـــت مـــ ـــأخري البيـــان عـــن وقـــت ،رشوعة ملـــا كـــتم ذل  كيـــف وت

 صولو أنـــه، فكيــف بـــالكتامن،األصـــولعلــم  يف احلاجــة ال جيـــوز كــام تقـــرر
ـــك لنقـــل إلينا،فـــإذ مل ينقـــل بالـــسند الثابـــت دل عـــىل أنـــه مل  علمهـــم شـــيئا مـــن ذل

ال جتعلـــوا بيـــوتكم مقابر،فـــإن (: صوممـــا يقـــوي عـــدم املـــرشوعية قولـــه.يقـــع
) ٢/١٨٨( أخرجـه مـسلم )ن البيـت الـذي يقـرأ فيـه سـورة البقـرةالشيطان يفر مـ

مـــــــن ) ٣٧٨،٣٨٨، ٢/٢٨٤،٣٣٧(وصــــــححه وأمحــــــد ) ٤/٤٢(والرتمــــــذي 
 .حديث أيب هريرة

) الـشعب( يف رواه البيهقـي.وله شـاهد مـن حـديث الصلـصال بـن الـدهلمس
 .)اجلامع الصغري(كام يف

ذلك حــض  فلــ، إىل أن القبــور ليــست موضــعا للقــراءة رشعــاصفقــد أشــار
 ،البيـــوت وهنـــي عـــن جعلهـــا كاملقـــابر التـــي ال يقـــرأ فيهـــا يف عـــىل قـــراءة القـــرآن
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 وهــــو ،لــــصالة أيــــضاب إىل أهنــــا ليــــست موضــــعا اآلخــــراحلــــديث  يف كــــام أشــــار

) ٢/١٨٧(أخرجـــــه مـــــسلم  » وال تتخــــذوها قبـــــورا،بيـــــوتكم يف صـــــلوا«: قولــــه
بــاب (ـبــ : وتــرجم لــه بقولــه، عنــد البخــاري بنحــوه- وهــو،وغــريه عــن ابــن عمــر

 فأشــــار بــــه إىل أن حــــديث ابــــن عمــــر يفيــــد كراهــــة )املقــــابر يف كراهيــــة الــــصالة
 يف املقابر،فكـــذلك حـــديث أيب هريـــرة يفيـــد كراهـــة قـــراءة القـــرآن يف الـــصالة

ك .املقــابر،وال فــرق ولــذلك كــان مــذهب مجهــور الــسلف كــأيب حنيفــة ومالــ
 د فقــال أبــو داود أمحــاإلمــام وهــو قــول ،كراهــة للقــراءة عنــد القبــوروغــريهم

                                                
 يف وقــد اســتدل مجاعـــة مــن العلـــامء باحلــديث عـــىل مــا اســـتدل بــه البخـــاري، وأيــده احلـــافظ) ١(

 )٧ فقره ١٢٨رقم (املسألة االتية  يف رشحه، وقد ذكرت كالمه
اقتـــــضاء الــــرصاط املـــــستقيم خمالفـــــة أصـــــحاب ( يف ذكــــره عـــــنهم شـــــيخ االســــالم ابـــــن تيميـــــة) ٢(

هــذه املــسألة كــالم، وذلــك  يف وال حيفــظ عــن الــشافعي نفــسه (:وقــال) ١٢٨ص ) (اجلحــيم
 مـــا عملـــت أحـــدا يفعـــل ذلـــك، فعلـــم أن الـــصحابة، :الن ذلـــك كـــان عنـــده بدعـــة، وقـــال مالـــك

والقـــــراءة عـــــىل ) (٥٣ص ) (االختيـــــارات العمليـــــة( يف وقــــال.)والتــــابعني مـــــا كـــــانوا يفعلونـــــه
 لكـن :قلـت.﴾ياسـني ) رض فإهنا تستحب بامليت بعد موته بدعة، بخالف القراءة عىل املحت

 تواالســـتحباب حكـــم رشعـــي، وال يثبـــ) ١١ص (حـــديث قـــراءة ياســـني ضـــعيف كـــام تقـــدم 
وأمـا .بعـض مـصناته وغريهـا يف باحلديث الـضعيف كـام هـو معلـوم مـن كـالم ابـن تيميـة نفـسه

 وأخـــربين احلـــسن بـــن أمحـــد :الل قـــال اخلـــ:)١٣ص (البـــن القـــيم ) كتـــاب الـــروح( يف جـــاء
 كنت مـع أمحـد بـن جنبـل وحممـد : قال- وكان صدوقا- ثنا عيل ابن موسى احلداد:قاّرالو

جنـازة، فلـام دفـن امليـت جلـس رجـل رضيـر يقـرأ عنـد القـرب، فقـال لـه  يف بن قدامة اجلوهري
فلــام خرجــت مــن املقــابر، قــال حممــد بــن قدامــة !  يــا هــذا إن القــراءة عنــد القــرب بدعــة:أمحــد

 كتبـت عنـه شـيئا؟ : ثقـة، قـال:مبـرش احللبـي؟ قـال يف بد اهللا مـا تقـول يا أبا ع:المحد بن حنبل
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 احلـالج :االصـل( فـأخربين مبـرش عـن عبـد الـرمحن بـن العـالء بـن اللجـالج، : نعم، قال:قال
: عنـــد رأســـه بفاحتـــة البقـــرة وخامتتها،وقـــال إذا دفـــن أن يقــرأ عـــن أبيـــه أنـــه أويص) وهــو خطـــأ

فاجلواب عنـه مـن ).أ يقر: فارجع وقل للرجل:فقال له أمحد.سمعت ابن عمر يويص بذلك
 : وجوه
ثبوت هذه القصة عـن أمحـد نظـر، الن شـيخ احلـالل احلـسن بـن أمحـد الـوراق مل  يف  إن:االول

أجـــد ترمجـــة فـــيام عنـــدي االن مـــن كتـــب الرجـــال، وكـــذلك شـــيخه عـــيل بـــن موســـى احلـــداد مل 
 القائـــل هــو الـــوارق هـــذا، وقـــد هـــذا الــسند أنـــه كـــان صـــدوقا، فــإن الظـــاهر أن يف أعرفــه، وإن قيـــل

 .عرفت حاله
الثاين، إنه إن ثبت ذلـك عنـه فإنـه أخـص ممـا رواه أبـو داود عنـه، وينـتج مـن اجلمـع بـني الـروايتني 

 .عنه أن مذهبه كراهة القراءة عند القرب إال عند الدفن
 عبـد  أن السند هبذا االثر ال يصح عن ابن عمر، ولـو فـرض ثبوتـه عـن أمحـد، وذلـك الن:الثالث

 يف املجهـــولني، كـــام يـــشعر بـــذلك قـــول الـــذهبي يف الـــرمحن ابـــن العـــالء بـــن اللجـــالج معـــدود
، ومـــــن طريقــــــة رواه ابـــــن عــــــساكر )مــــــا روي عنـــــه ســــــوى مبـــــرش هــــــذا (:)امليـــــزان(ترمجتـــــه مــــــن 

التوثيـق،  يف وأما توثيق ابن حيان إياه فمام ال يعتد به ملا اشـهر بـه مـن التـساهل) ١٣/٣٩٩/٢(
يعنــــي عنــــد ) مقبــــول (:املــــرتجم يف حــــني قــــال) التقريــــب( يف عليــــه احلــــافظولــــذلك مل يعــــرج 

املقدمـــة، وممــا يؤيـــد مــا ذكرنـــا أن الرتمــذي مـــع  يف املتابعــة وإال فلــني احلـــديث كــام نـــص عليــه
سـكت عليــه ومل غـريه ولـيس لـه عنـده ) ٢/١٢٨(التحـسني ملـا أخـرج لـه حـديثا آخــر  يف تـساهله
 !حيسنه
ل عــن ابـــن عمــر، فهــو موقــوف مل يرفعــه إىل النبــيص فــال حجــة فيـــه  أنــه لــو ثبــت ســنده كــ:الرابــع
 :وذكــر احلـــالل عــن الــشعبي قـــال (:)١٤ص (ومثــل هــذا االثـــر مــا ذكــره ابـــن القــيم أيــضا .أصــال

شـك مـن ثبـوت  يف فـنحن.)كانت االنصار إذا مات هلم امليت اختلفوا إىل قربه يقرؤون القـرآن
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ص ) (رشح الــصدور( يف  الــسيوطي قــد أوردهذلـك عــن الــشعبي هبــذا اللفــظ خاصــة، فقــد رأيــت
رواه ابــــن أيب شـــــيبة  (:قـــــال.)كانــــت االنـــــصار يقــــرؤون عنــــد امليـــــت ســــورة البقــــرة (:بلفــــظ) ١٥

 يف ثــم رأيتــه.)مــرض املــوت، ومــا يقــرأ عنــده يف بــاب مــا يقــول االنــسان( يف أورده) واملــروزي
) نــد املــريض إذا حــرضبــاب مــا يقــال ع (:وتــرجم لــه بقولــه) ٤/٧٤(البــن أبــى شــيبة ) املــصنف(
لــيس بــالقوي، وقــد  (:)التقريــب( يف ســنده جمالــدا وهــو ابــن ســعيد قــال احلــافظ يف فتبــني أن."

القــراءة عنــد القــرب بــل عنــد االحتــضار، ثــم هــو  يف فظهــر هبــذا أن االثــر لــيس.)آخــر عمــره يف تغـري
دى عــرش إحــ) قــل هــو اهللا أحــد(مــن مــر باملقــابر فقــرأ (وأمــا حــديث .عــىل ذلــك ضــعيف االســناد

فهو حديث باطل موضـوع، رواه .)مرة ثم وهب أجره لالموأت أعطي من االجر بعدد االموات
والـــديلمي عـــن نـــسخة عبـــد اهللا بـــن ) ٢٠١/٢ق ) (القـــراءة عـــىل القبـــور( يف أبـــو حممـــد احلـــالل

أمحــد بــن عــامر عــن أبيــه عــن عــيل الرضــا عــن آبائــه، وهــي نــسخة موضــوعة باطلــة ال تنفــك عــن 
 يف وتبعــه احلــافظ ابــن حجــر) امليــزان( يف ا أو وضــع أبيــه، كــام قــال الــذهبيوضــع عبــد اهللا هــذ

 ، وذكر له هذا احلديث وتبعـه ابـن عـراق)حاديث املوضوعةذيل األ( يف ثم السيوطي) اللسان(
ثــم ذهـل الــسيوطي عـن ذلــك .)حاديـث الــشيعة املوضـوعةتنزيـه الــرشيعة املرفوعـة، عــن األ(يف 

 فــضائل ١( يف بروايــة أيب حممــد الــسمرقندي) ١٣٠ص  ()رشح الــصدور( يف فــأورد احلــديث
نعــم قــد أشــار قبــل ذلــك إىل ضــعفه، ولكــن هــذا ال، يكفــي فــإن ! وســكت عليــه) قــل هــو اهللا أحــد

احلديث، موضوع باعرتافه فال جيزي االقتصار عىل تضعيفه كام ال جيـوز الـسكوت عنـه، كـام 
تارخيـه  يف فإنـه عـزاه للرافعـي) ٣٨٢ -٢) (كشف اخلفـاء( يف صنع الشيخ إسامعيل العجلوين

حاديـــث عــىل ألـــسنة عــام اشـــتهر مــن األ(مـــع أنــه وضـــع كتابــه املـــذكرر للكــشف ! وســكت عليــه
ثــــم إن ســــكوت أهــــل االختــــصاص عــــن احلــــديث قــــد يــــوهم مــــن ال علــــم عنــــده بــــه أن )! النــــاس

 فـضائل االعـامل كـام يقولـون، وهـذا مـا وقـع يف احلـديث ممـا يـصلح لالحتجـاج بـه أو العمـل بـه
 قد احتج هبـذا احلـديث للقـراءة عنـد القبـور وهـو الـشيخ احلنفيةهلذا احلديث، فقد رأيت بعض 



 
 

٢١٥ 
: ســـمعت أمحـــد ســـئل عـــن القـــراءة عنـــد القـــرب؟ فقـــال(: )١٥٨ص (مـــسائله يف 
 .)ال

:  حلــديث عائـشة ريض اهللا عنهــا قالــت،الــدعاء هلـام يف  وجيـوز رفــع اليـد-
 !أثـــره لتنظـــر أيـــن ذهـــب يف  فأرســـلت بريـــرة، ذات ليلـــةصخـــرج رســـول اهللا(

ع ثــــم رفــــع يديـــــه،ثم أدنــــى البقيــــ يف فوقف،فــــسلك نحــــو بقيــــع الغرقـــــد: قالــــت
: فقلت، فـــــــأخربتني، فلـــــــام أصـــــــبحت ســـــــألته،انـــــــرصف، فرجعـــــــت إيل بريـــــــرة

 ألصــــــيلبعثــــــت إىل أهــــــل البقيــــــع :  قــــــال؟يارســــــول اهللا أيــــــن خرجــــــت الليلــــــة
وعنــه ) ٢٤٠-١/٢٣٩ ()املوطــأ( يف  وهــو،)٦/٩٢(أخرجــه أمحــد .)علــيهم

وقــد . وإســناده حــسن، لكــن لــيس فيــه رفــع اليــدين،بنحــوه) ١/٢٨٧(النــسائي 
املـــسألة  يف قــصة أخـــرى لعائــشة ريض اهللا عنهـــا تقــدمت يف ثبــت رفــع اليـــدين

)١١٩(. 
 عــــن ص لنهيـــه، بـــل الكعبـــة، ولكنـــه ال يـــستقبل القبـــور حـــني الــــدعاء هلـــا-

 والدعاء مخ الـصالة ولبهـا كـام هـو معـروف فلـه ،الصالة إىل القبور كام سيأيت
كـــم ادعـــوين وقـــال رب« ثـــم قـــرأ ،الـــدعاء هـــو العبـــادة(: ص وقـــد قـــال،حكمهـــا

 يف والبخــاري) ١٠/١٥١ ()الزهــد( يف أخرجــه ابــن املبــارك.»أســتجب لكــم
 والرتمــذي ) بــرشح العــون-١/٥٥١(وأبــو داود ) ٧١٤( رقــم ) املفــرداألدب(
ـــــــــــن ماجـــــــــــه ) ٤/١٧٨،٢٢٣( ـــــــــــان ) ٤٢٩-٢/٤٢٨(واب ـــــــــــن حب ) ٢٣٩٦(واب

وأمحــــــــــــد ) ٦٩/١ق  ()التوحيــــــــــــد( يف وابــــــــــــن منــــــــــــده) ١/٤٩١(واحلــــــــــــاكم 
                                                                                                                        

وقــد عــزاه هــذا إىل الـــدار قطنــي، وأظنــة ومهـــا، )! ١١٧ص ) (مراقــي الفـــالح(الطهطــاوي عــىل 
فــإين مل أجـــد غــريه عـــزاه إليــه، ثـــم إن املعــروف عنـــد املــشتغلني هبـــذا العلــم أن العـــزو إىل الـــدار 

 .واهللا أعلم.، وهذا احلديث مل أره فيه)السنن(قا يراد به كتابه قطني مطل



 
 

٢١٦ 
 ووافقـــــــه )اإلســـــــنادصـــــــحيح (: وقـــــــال احلـــــــاكم) ٤/١٦٧،٢٧١،٢٧٦،٢٧٧(

 .)حديث حسن صحيح(:  وقال الرتمذي، وهو كام قاالالذهبي
اجلــــــــامع " يف ورواه أبــــــــو يعــــــــىل مــــــــن حــــــــديث الــــــــرباءة بــــــــن عــــــــازب كــــــــام

ــــــن مالــــــك مرفوعــــــا بلفــــــظ."الــــــصغري ــــــس ب ــــــاب عــــــن أن ــــــدعاء مــــــخ «: ويف الب ال
الوجــه ال ب مــن هــذا يــحــديث غر(: وقــال) ٢٢٣٤(أخرجــه الرتمــذي .»العبــادة

 .)نعرفه إال من حديث ابن هليعة
 فيستــشهد بــه إال مــا كــان مــن روايــة أحــد ،وهــو ضــعيف لــسوء حفظــه: قلــت

 لكـــن معنـــاه صـــحيح بـــدليل ، ولـــيس هـــذا منهـــا،العبادلـــة عنـــه فيحـــتج بـــه حينئـــذ
 : رشحه يف قال الطيبي.حديث النعامن

ــــى بــــضمري الفــــصل واخلــــرب املعــــرف بــــالالم (   ليــــدل عــــىل]هــــو العبــــادة[أت
ـــى هـــو مـــن اعظـــم : وقـــال غـــريه. وأن العبـــادة ليـــست غـــري الـــدعاء،احلـــرص املعن

 وذلـك لداللتـه عـىل أن فاعلـه ، أي ركنـه االكـرب)احلـج عرفـة(العبادة فهو كخـرب
 وفعـــــل املـــــأمور ، مـــــأمور بـــــهألنـــــه ، معرضـــــا عـــــام ســـــواه،يقبـــــل بوجهـــــه إىل اهللا

،إذ العبــادة ارهوافتقـعبادة،وسـامه عبـادة ليخـضع الـداعي ويظهـر ذلتـه ومـسكنته 
 .)الفيض( يف ذكره املناوي).ذل وخضوع ومسكنة

ــف يتوجــه بــه إىل غــري اجلهــة : قلــت فــإذا كــان الــدعاء مــن أعظــم العبــادة فكي
ولذلك كـان مـن املقـرر عنـد العلـامء املحققـني ،الصالة يف التي أمر باستقباهلا

 تيميـــة  ابــناإلســالمقــال شــيخ .)ال يــستقبل بالــدعاء إال مــا يــستقبل بالــصالة(أن
ــرصاط املــستقيم( يف رمحــه اهللا تعــاىل ــضاء ال  ) خمالفــة أصــحاب اجلحــيم،اقت

 : )١٧٥ص (



 
 

٢١٧ 
وهــذا أصــل مــستمر أنــه ال يــستحب للــداعي أن يــستقبل إال مــا يــستحب أن (

أال ترى أن الرجل ملـا هنـي عـن الـصالة إىل جهـة املـرشق وغريهـا  ،يصيل إليه
النـــاس مـــن يتحـــرى وقـــت ومـــن .فإنـــه ينهـــى أن يتحـــرى اســـتقباهلا وقـــت الـــدعاء

 يف سواء كانــــــت،دعائـــــه اســـــتقبال اجلهــــــة التـــــي يكــــــون فيهـــــا الرجــــــل الـــــصالح
 كــام أن بعــض النــاس يمتنــع ،ورش واضــح ، وهــذا ضــالل بــني،املــرشق أو غــريه

مــن اســتدبار اجلهــة التــي فيهــا بعــض الــصاحلني،وهو يــستدبر اجلهــة التــي فيهــا 
ــضارع ديــن  مــن ااألشــياءوكــل هــذه !صوقــرب رســول اهللا.بيــت اهللا لبــدع التــي ت
 .)النصارى

 أمحـــد وأصـــحاب مالـــك أن املـــرشوع اإلمـــاموذكـــر قبـــل ذلـــك بـــسطور عـــن 
وهـو مـذهب . بعـد الـسالم عليـهصاستقبال القبلة بالدعاء حتـى عنـد قـرب النبـي

 : )٥/٣١١( )املجموع( يف  فقال النووي،الشافعية أيضا
 مــن الفقهــاء  وكـان- أبـو احلــسن حممـد بــن مـرزوق الزعفــرايناإلمــام وقـال 
: قـــال.)وال يقبلـــه: وال يـــستلم القـــرب بيـــده(: )اجلنـــائز( يف كتابـــه يف -املحققــني

واســتالم القبــور وتقبيلهــا الــذي يفعلــه العــوام : قــال.)وعــىل هــذا مــضت الــسنة(
:  قــال) وينهــى فاعلــه، ينبغــي جتنــب فعلــه،رشعــا  مــن املبتــدعات املنكــرةاآلن

بـــل وجهـــه،وإذا أراد الــــدعاء فمـــن قـــصد الـــسالم عــــىل ميـــت ســـلم عليـــه مــــن ق(
وهـو مـذهب أيب حنيفـة أيـضا،فقال شـيخ .) واسـتقبل القبلـة،حتول عن موضعه

 : )١٢٥ص )(التوسل والوسيلة يف ،القاعدة اجلليلة( يف اإلسالم
مالـــك وأيب حنيفـــة والـــشافعي وأمحـــد وغـــريهم : األربعـــة األئمـــةومـــذهب (

اد أن يـــدعو لنفـــسه  وأر،ص أن الرجـــل إذا ســـلم عـــىل النبـــياإلســـالممـــن أئمـــة 



 
 

٢١٨ 
ــــه يــــستقبل القبلــــة  فقــــال الثالثــــة مالــــك ،وقــــت الــــسالم عليــــه يف  واختلفــــوا،فإن
ــشافعي وأمحــد  وقــال أبــو ،يــستقبل احلجــرة ويــسلم عليــه مــن تلقــاء وجهــه: وال

ال يـــــستقبل احلجــــــرة وقـــــت الــــــسالم كـــــام ال يــــــستقبلها وقـــــت الــــــدعاء : حنيفـــــة
 وقيــــل جيعلهــــا عــــن ،رةيــــستدبر احلجــــ: قيــــل: مذهبــــه قــــوالن يف مثــــ ،باتفــــاقهم
ــزاعهم.يــساره  يف وقــت الــدعاء فلــم يتنــازعوا يف وأمــا.وقــت الــسالم يف فهــذا ن

وســبب االخــتالف املــذكور إنــام هــو مــن ). ال احلجــرة،أنــه إنــام يــستقبل القبلــة
 وكـــان الـــصحابة ،قبـــل أن احلجـــرة املكرمـــة ملـــا كانـــت خارجـــة عـــن املـــسجد

 ، ويــستدبر القبلــةصهــهيــسلمون عليــه مل يكــن يمكــن أحــدا أن يــستقبل وج
ك ممكنــا بعــد دخوهلــا املــسجد بعــد الصحابة،فاملــسلم مــنهم  يف كــام صــار ذلــ

 كانـــت ، وإن اســتقبلوا احلجـــرة،إن اســتقبل القبلـــة صـــارت احلجــرة عـــن يـــساره
اجلـواب ( يف اإلسـالم قـال شـيخ ،القبلـة عـن يميـنهم وجهـة الغـرب مـن خلفهـم

 :  بعد أن ذكر هذا املعنى)١٤ص ( )الباهر
   ، أرجــحاألكثــرينوحينئــذ فــإن كــانوا يــستتقبلونه ويــستدبرون الغــرب فقــول (

  وإن كــانوا يــستقبلون القبلــة حينئــذ وجيعلــون احلجــرة عــن يــسارهم فقــول أيب 
 .)حنيفة أرجح

أهنــم كــانوا  يف  فلــم يبــت،محــه اهللا املــسألة معلقــةرلقــد تــرك الــشيخ : قلــت
 يف وجــود روايــة ثابتــة عــنهم أو يــستقبلون القــرب وكــأن ذلــك لعــدم ،يــستقبلوهنا

هــذه احلالــة  يف فقد علمــت أهنــم، ولكــن لــو فــرض أهنــم كــانوا يــستقبلونه،ذلـك
                                                

 بتحقيقـي وطبـع ١٠١رقـم ) (فـضل الـصالة عـىل النبـيص( يف وأما ما رواه اسامعيل القـايض) ١(
أنـــه كـــان يـــأيت النبـــيص فيـــضع، يـــده عـــىل قـــربه ويـــستدبر (عـــن ابـــن عمـــر ) املكتــب االســـالمي
 .التعليق عليه يف نهفضعيف منكر كام بي) القبلة ثم يسلم عليه



 
 

٢١٩ 
وســــبق أن ،زماهنم يف  لعــــدم إمكــــان ذلــــك،كــــانوا يــــستدبرون الغــــرب ال القبلــــة

 وهــذا يــستلزم ، أيــضا عنــد الــسالم عليــهص يقولــون باســتقبال وجهــهاألكثــرين
 ،عهـــد الـــصحابة كـــام ســـلف يف مل يقـــع الـــذي نقطـــع أنـــه األمـــر.اســـتدبار القبلـــة

 فهــل لــه مــن ،إلثباتــه.وال بــد لــه مــن دليــل،فهــذا أمــر زائــد عــىل اســتقبال احلجــرة
 ســـواء ، مـــن العلـــامء تعـــرض هلـــذاً وال رأيـــت أحـــدا،ذلـــك ممـــا ال أعرفـــه؟وجود

 اســتدل بعــضهم عــىل ،نعــم.القبــور عامــة يف  أوصخــصوص قــرب الرســوليف 
 : ذلك بحديث ابن عباس قال

الــــسالم :  فقـــال، فأقبـــل علــــيهم بوجهـــه، بقبــــور املدينـــةصول اهللامـــر رســـ(
 أنـــــــتم ســـــــلفنا ونحـــــــن عـــــــىل ، يغفـــــــر اهللا لنـــــــا ولكـــــــم،علـــــــيكم يـــــــا أهـــــــل القبـــــــور

 )املختـــــــــــــــــــارة( يف والـــــــــــــــــــضياء)٢/١٥٦(أخرجـــــــــــــــــــه الرتمـــــــــــــــــــذي .)األثـــــــــــــــــــر
 .)حسن غريب(: من طريق الطرباين وقال الرتمذي)٥٨/١٩٢/١(

وقــال  .)لــيس بــالقوي(: النـسائيســنده قــابوس بـن أيب ظبيــان قــال  يف :قلـت
 .) ينفرد عن أبيه بام ال أصل له،ردئ احلفظ(: ابن حبان
 ولعـل حتـسني الرتمـذي حلديثـه ، فال حيـتج بـه،وهذا من روايته عن أبيه: قلت

 الـصحيحة وقـد مـىض األحاديـث يف هذا إنـام هـو باعتبـار شـواهده،فإن معنـاه ثابـت
 منكـــر لتفــرد هـــذا )فأقبــل علـــيهم بوجهــه(:  إال أن قولــه،قريبــا ذكــر قـــسم طيــب منهـــا

 .يف بهعالض
 )مرقــــــاة املفــــــاتيح( يف  فقــــــد قــــــال الــــــشيخ عــــــيل القــــــاري، إذا عرفــــــت هــــــذا

حـــال الـــسالم عـــىل امليـــت أن  يف فيـــه داللـــة عـــىل أن املـــستحب (:)٢/٤٠٧(
 وعليـــه عمـــل ،الـــدعاء أيـــضا يف يكـــون وجهـــه لوجـــه امليـــت وأن يـــستمر كـــذلك



 
 

٢٢٠ 
حالـــة  يف لـــه ابـــن حجـــر مـــن أن الـــسنة عنـــدنا أنـــه خالفـــا ملـــا قا،عامـــة املـــسلمني

 .)مطلق الدعاء يف الدعاء يستقبل القبلة كام علم من أحاديث أخر
 صاحلــديث إال إقبالــه يف  إذ لــيس،ويف هــذا االســتدالل نظــر ظــاهر: قلــت

 فـشئ آخـر وهـو حيتــاج ، عــىل وجـوه املـوتىاإلقبـال وأمـا ،بوجهـه عـىل القبـور
 . ال أعرفهوهو مما غري هذا، إىل نص آخر

فاحلق أن احلديث لو ثبت سنده لكان دلـيال واضـحا عـىل أن املـار بـالقبور 
 ، كــــيفام كــــان االســــتقبال،يــــستقبلها بوجهــــه حــــني الــــسالم عليهــــا والــــدعاء هلــــا

 أمــا والــسند ضــعيف كــام ســبق بيانــه ،وحــسبام يتفــق دون قــصد لوجــوه املــوتى
 .فال يصلح لالستدالل به أصال

ك مــن عــدم مــرشوعية اســتقبال احلجــرة اإلمــامعــن  )١(وال ينــايف مــا تقــدم  مالــ
عنــد الــدعاء احلكايــة التــي جــاء فيهــا أن مالكــا ملــا ســأله املنــصور العبــايس عــن 

 ألهنـــا ،هــو وســـيلتك ووســيلة أبيــك آدم:  وقــال، أمــره بـــذلك،اســتقبال احلجــرة
 ثـم هـي خـالف ، ولـيس هلـا إسـناد معـروف، مكذوبـة عـىل مالـك،حكايـة باطلـة
 يف كتـب أصـحابه كــام ذكـره إســامعيل يف ول عنــه بأسـانيد الثقــاتالثابـت املنقـ

 .إسحاق القايض وغريه
مــستقبيل احلجــرة  ومثلهــا مــا ذكــروا عنــه أنــه ســئل عــن أقــوام يطيلــون القيــام

وذكــــر أنــــه فمــــن البــــدع التــــي مل يفعلهــــا  ،يــــدعون النفــــسهم فــــأنكر مالــــك ذلــــك

                                                
 ."أحكام اجلنائز"الشيخ كتاب  يف أي )١(



 
 

٢٢١ 
ه االمــــة إال مــــا ال يــــصلح آخــــر هــــذ( وقــــال ،الــــصحابة والتــــابعون هلــــم بإحــــسان

  .)أصلح أوهلا
 كـذلك ، بـل يبـرشه بالنـار، وال يـدعو لـه،وإذا زار قرب الكافر فال يسلم عليـه-

جـــاء أعـــرايب إىل (: حـــديث ســـعد بـــن أيب وقـــاص قـــال يف صأمـــر رســـول اهللا
 يف : قــال؟ فــأين هــو، وكــان، وكــان،إن أيب كــان يــصل الــرحم:  فقــالصالنبــي
ك وجــد مــن ذاألعــرايب فكــأن ،النــار ــ :  قــال؟ فــأين أبــوك!يارســول اهللا:  فقــال،ل

لقـد :  فقـال، بعـداألعـرايبفأسـلم : قـال .)حيثام مررت بقـرب كـافر فبـرشه بالنـار(
أخرجــــه  .)مـــا مــــررت بقـــرب كـــافر إال بــــرشته بالنـــار! تعبــــاصكلفنـــي رســـول اهللا

عمـــل اليـــوم ( يف وابـــن الـــسني) ١/١٩١/١ ()املعجـــم الكبـــري( يف الطـــرباين
 ) املختــــــــــارةاألحاديــــــــــث( يف والــــــــــضياء املقــــــــــديس) ٥٨٨(رقــــــــــم ) والليلــــــــــة

رواه البــــــزار (: )١١٨-١/١١٧( وقــــــال اهليثمــــــي ،بـــــسند صــــــحيح) ١/٣٣٣(
 .) ورجاله رجال الصحيح،الكبري يف والطرباين

مـــن هـــذا الوجـــه لكنـــه جعلـــه مـــن ) ٤٧٧-١/٤٧٦(وقـــد أخرجـــه ابـــن ماجـــه 
إســناده ( :)٩٨/٢ق  ()الزوائــد( يف وقــال البوصــريي،مــسند عبــد اهللا ابــن عمر

 .) رجاله ثقات،صحيح
ــــه مــــن مــــسند ســــعد كــــام بينتــــه يف: قلــــت سلــــسلة (لكنــــه شــــاذ،واملحفوظ أن
 .)١٨( ) الصحيحةاألحاديث

إذا مــررتم بقبورنــا (: وللحــديث شــاهد مــن حــديث أيب هريــرة مرفوعــا بلفــظ
 رواه ابــن الــسني). فــأخربوهم أهنــم مــن أهــل النــار،وقبــوركم مــن أهــل اجلاهليــة

بــسند فيـــه حييــى بـــن يــامن وهـــو ســيئ احلفـــظ ) ٥٨٧رقـــم  ()لــةاليــوم واللي(يف 
                                                

 ).٦٢ -٥٣ص (البن تيمية ) قاعدة جليلة(انظر ) ١(



 
 

٢٢٢ 
ابــــن (لكــــن الظـــاهر انـــه . ومل أعرفـــه عــــن أيب ســـلمة عنـــه،عـــن حممـــد بــــن عمـــر

 ســقط مــن الطــابع حــرف ، بفــتح العــني وســكون املــيم ثــم واو بعــد الــراء)عمــرو
 .وهو حسن احلديث.الواو

 )قنـــاعكـــشاف ال( يف هـــذه املـــسألة هـــو مـــذهب احلنابلـــة كـــام يف ومـــا ذكرنـــا
 .وغريه من كتبهم)٢/١٣٤(

ن احلنظليــــة  بـــحلـــديث بــــشري نعليــــه، يف  وال يمـــيش بـــني قبــــور املـــسلمني-
فبيــنام هـــو ...أتــى عـــىل قبــور املـــسلمني...صبيـــنام أمــايش رســـول اهللا(: قــال

: فإذا هـو برجـل يمـيش بـني القبـور عليـه نعالن،فقـال ،يميش إذ حانت منه نظرة
ــق ســبتيتيك  ص فلــام عــرف الرجــل رســول اهللا،فنظــر ،يــا صــاحب الــسبتيتني أل

 وقـــد مـــىض بتاممـــه،أخرجـــه أصـــحاب الـــسنن وغريهم)فرمى هبـــام،خلـــع نعليـــه
  .)٨٨(املسألة يف 

                                                
واحلــــديث يــــدل عــــىل كراهــــة املــــيش بــــني القبــــور بالنعــــال،  (:)١٦٠ -٣) (الفــــتح( يف قــــال احلــــافظ) ١(

وأمـا .وهو مجود شـديد! السبتية دون غريها  حيرم امليش بني القبور بالنعال:وأغرب ابن حزم فقال
، فإنــه متعقــب بــأن ابــن عمــر كــان اخلــيالءقــول اخلطــايب يــشبه أن يكــون النهــي عــنهام ملــا فــيهام مــن 

حيمـل  (:وقـال الطحـاوي.وهو حديث صحيح. إن النبيص كان يلبسها:يلبس النعال السبتية، ويقول
نعليــه مــا مل يــر فــيهام   يفنعليــه قــذر، فقــد كــان النبــيص يــصيل يف هنــي الرجــل املــذكور عــىل أنــه كــان

! ببطالنـه، وأنـه مـن التقـول عـىل اهللا) ٥/١٣٧( وهذا االحتامل بعيد، بل جـزم ابـن حـزم :قلت.)أذى
املـسألة  يف واالقرب أن النهي مـن بـاب احـرتام املـوتى، فهـو كـالنهي عـن اجللـوس عـىل القـرب االيت

  النعـال التـي عليهـا شـعر، إذ الكـل، وعليه فال فرق بني النعلـني الـسبتيتني وغريمهـا مـن)٦ فقرة ١٢٨(
 يف املــــيش فيهـــا بـــني القبــــور ومنافاهتـــا الحرتامهـــا، وقــــد رشح ذلـــك ابـــن القــــيم يف مثابـــة واحـــدةيف 

حـــديث بــشري إســناده جيـــد،  (:ونقـــل عــن االمــأم أمحـــد أنــه قــال) ٣٤٥ -٤/٣٤٣) (هتــذيب الــسنن(
 يف احلـــديث، فقـــال أبـــو داودوقـــد ثبـــت أن االمـــام أمحـــد كـــان يعمـــل هبـــذا .)أذهـــب إليـــه إال مـــن علـــة

فرمحـه اهللا، مـا كـان .)رأيت أمحد إذا تبع اجلنازة فقرب من املقابر خلع نعليـه (:)١٥٨ص (مسائله 
 .أتبعه للسنة
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 مل ألنــهس ونحوهــا مــن الريــاحني والــورود عــىل القبور،وال يــرشع وضــع اآل-

وقــد قــال ابــن عمــر ريض اهللا " ولــو كــان خــريا لــسبقونا إليــه ،يكــن مــن فعــل الــسلف
 عـن اإلبانـة(رواه ابـن بطـة يف.)كل بدعـة ضـاللة،وإن رآهـا النـاس حـسنة(: عنهام

                                                
 :وضـع النبـيص شـقي جريـدة النخـل عـىل القـربين وقولـه يف يعارض ما ذكرنا حـديث ابـن عبـاسال و) ١(

فإنـه خـاص .)١٥) (صـحيح أيب داود( يف  خرجتـهمتفـق عليـه وقـد.)لعله خيفف عـنهام مـا مل ييبـسا(
قــال اخلطــايب رمحــه اهللا .هبــص بــدليل أنــه مل جيــر العمــل بــه عنــد الــسلف والمــور أخــرى يــأيت بياهنــا

إنــــه مــــن التــــربك بــــأثر النبــــيص ودعائــــه  (:تعليقــــا عــــىل احلــــديث) ١/٢٧) (معــــامل الــــسنن( يف تعــــاىل
 حدا ملا وقعت به املسألة مـن ختفيـف العـذاب بالتخفيف عنهام، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهام

كثـــري مـــن  يف اليـــابس، والعامـــة يف اجلريـــد الرطـــب معنـــى لـــيس يف عـــنهام، ولـــيس ذلـــك مـــن أجـــل أن
قبـــور موتـــاهم، وأراهـــم ذهبـــوا إىل هـــذا، ولـــيس ملـــا تعـــاطوه مـــن ذلـــك  يف البلـــدان تغـــرس احلـــوص

وصـدق احلطـايب،  (:عقـب هـذا) ١/١٠٣(تعيلقـه عـىل الرتمـذي  يف قال الـشيخ أمحـد شـاكر.)وجه
بــالد مـــرص،  يف وقــد ازداد العامــة إرصارا عــىل هــذا العمـــل الــذي ال أصــل لــه، وغلـــوا فيــه، خــصوصا

تقليدا للنصارى، حتى صـاروا يـضعون الزهـور عـىل القبـور، ويتهادوهنـا بيـنهم، فيـضعها النـاس عـىل 
 يف ادة شـــبيهة بالرســـميةقبـــور أقـــارهبم ومعـــارفهم حتيـــة هلـــم، وجماملـــة لالحيـــاء، وحتـــى صـــارت عـــ

املجـــامالت الدوليـــة، فتجـــد الكـــرباء مـــن املـــسلمني إذا نزلـــوا بلـــدة مـــن بـــالد أوربـــا ذهبـــوا إىل قبـــور 
ــــضع ) املجهــــول اجلنــــدي(عظامئهــــا أو إىل قــــرب مــــن يــــسمونه  ووضــــعوا عليهــــا الزهــــور، وبعــــضهم ي

بلهم، وال ينكـر ذلـك علـيهم الزهور الصناعية التـي ال نـداوة فيهـا تقليـدا لالفـرنج، واتباعـا لـسنن مـن قـ
قبــــور موتـــاهم، ولقــــد علمـــت أن أكثــــر  يف العلـــامء أشـــباه العامــــة، بـــل تــــراهم أنفـــسهم يــــضعون ذلـــك

االوقاف التي تسمى أوقافا خريية موقوف ريعهـا عـىل اخلـوص والرحيـان الـذي يوضـع عـىل القبـور 
سنة، وجيـب عـىل أهـل الدين، وال سـند هلـا مـن الكتـاب والـ يف وكل هذه بدع ومنكرات ال أصل هلا

 ويؤيــد كــون وضــع اجلريــد عــىل :قلــت.).العلــم أن ينكررهــا وأن بطلــوا هــذه العــادات مــا اســتطاعوا
  :القرب خاص به، وأن التخفيف مل يكن من أجل نداوة شقها أمور

 :وفيـــة قــــالص) ٢٣٦ -٨/٢٣١) (صـــحيح مـــسلم( يف  حـــديث جـــابر ريض اهللا عنـــه الطويـــل-أ
فهـــذا .)فأحببـــت بـــشفاعتي أن يـــرد عـــنهام مـــا دام الغـــصنان رطبـــنيإين مـــررت بقـــربين يعـــذبان، (

أن رفــع العــذاب إنــام هــو بــسبب شــفاعتهص ودعائــه ال بــسبب النــداوة، وســواء كانــت  يف رصيــح
قــصة جـــابر هـــذه هـــي عـــني قــصة ابـــن عبـــاس املتقدمـــة كـــام رجحــه العيـــي وغـــريه، أو غريهـــا كـــام 
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 فظاهر، وأما عىل االحتامل االخر، فـالن ، أما عىل االحتامل األول)الفتح( يف رجحه احلافظ
القـصتني للتـشابه املوجـود بيـنهام، والن كـون  يف النظر الصحيح يقتيض أن تكون العلـة واحـدة

النداوة سـببا لتخفيـف العـذاب عـن امليـت ممـا ال يعـرف رشعـا وال عقـال، ولـو كـان االمـر كـذلك 
قـابر أشـبه مـا تكـون باجلنـان لكثـرة م يف لكان أخف النـاس عـذابا إنـام هـم الكفـار الـذين يـدفنون

يــضاف إىل مــا ســبق أن ! مــا يــزرع فيهــا مــن النباتــات واالشــجار التــي تظــل خمــرضة صــيفان شــتاء
التخفيـف كوهنـا تـسبح اهللا تعـاىل،  يف بعض العلامء كالسيوطي قد ذكـروا أن سـبب تـأثري النـداوة

يـل خمـالف لعمـوم قولـه تبـارك فـإن هـذا التعل!  فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع، تسبيحه:قالوا
 .)وإن من شئ إال يسبح بحمده، ولكن ال تفقهون تسبيحهم (:وتعاىل

النـداوة، أو بـاالحرى ليـست هـي  يف حديث ابن عباس نفسه ما يـشري إىل أن الـرس لـيس يف -ب
يعنـــي طــوال، فــإن مـــن ) ثــم دعـــا بعــسيب فــشقه اثنــني(ختفيــف العــذاب، وذلـــك قولــه  يف الــسبب

ه سـبب لـذهاب النـداوة مـن الــشق ويبـسه بـرسعة، فتكـون مـدة التخفيـف أقـل ممــا املعلـوم أن شـق
لو مل يشق، فلو كانت هي العلة البقـاهص بـدون شـق ولوضـع عـل كـل قـرب عـسيبا أو نـصفه عـىل 
االقــــل، فــــإذا مل يفعــــل دل عــــىل أن النــــداوة ليــــست هــــي الــــسبب، وتعــــني أهنــــا عالمــــة عــــىل مــــدة 

حـديث جـابر، وبـذلك  يف  لشفاعة نبيهص كـام هـو مـرصح بـهالتخفيف الذي أذن اهللا به استجابة
فتأمـل هـذا، فـإنام .الواقعـة وتعـددها يف تعيني السبب، وإن احتمـل اخـتالفهام يف يتفق احلديثان
نفيس، ومل أجد من نص عليه أو أشار إليه مـن العلـامء، فـإن كـان صـوابا فمـن  يف هو شئ انقدح

 .ه من كل ما ال يرضيهاهللا تعاىل وإن كان خطأ فهو مي، واستغفر
 لـــــو كانـــــت النـــــداوة مقـــــصودة بالـــــذات، لفهـــــم ذلـــــك الـــــسلف الـــــصالح ولعملـــــوا بمقتـــــضاه، -ج

ولوضـعوا اجلريــد واالس ونحــو ذلـك عــىل القبــور عنـد زيارهتــا، ولــو فعلـوا الشــهر ذلــك عــنهم، 
 ينقــل ثـم نقلــه الثقــات إلينــا، النــه مــن االمــور التــي تلفــت النظــر، وتــستدعي الــدواعي نقلــه، فــإذ مل

وإذا تبـني هـذا، سـهل حينئـذ فهـم .دل عىل أنه مل يقع، وأن التقرب به إىل اهللا بدعة، فثبـت املـراد
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فـــإذا  (:عمـــن مل يـــسمعه) رشح الـــصدور( يف بطــالن ذلـــك القيـــاس اهلزيـــل الـــذى نقلــه الـــسيوطي
 يف  وهـــذا احلـــديث أصـــل:خفـــف عـــنهام بتـــسبيح اجلريـــدة فكيـــف بقـــراءة املـــومن القـــرآن؟ قـــال

وهــل يــستقيم الظــل (، )أثبــت العــرش ثــم انقــش (: فيقــال لــه:قلــت) شــجار عنــد القبــورغــرس اال
فـدل مـا تقـدم عـىل .؟ القياس صحيحا لبـادر إليـه الـسلف الهنـم أحـرص عـىل اخلـري منـا)واعوج

 ختفيــف العــذاب عــن القــربين مل يكــن يف أن وضــع اجلريــد عــىل القــرب خــاص هبــص، وأن الــرس
ودعائــه هلــام، وهـذا ممــا ال يمكــن وقوعـه مــرة أخــرى بعــد شـفاعتهص  يف نـداوة العــسيب بــليف 

انتقــــاهلص إىل الرفيــــق االعــــىل وال لغــــريه مــــن بعــــدهص، الن االطــــالع عــــىل عــــذاب القــــرب مــــن 
 يف خصوصياته عليه الصالة والسالم، وهو من الغيب الذي ال يطلع عليه إال الرسـول كـام جـاء

واعلــم أنــه ال )  مــن ارتــىض مــن رســولعــامل الغيــب فــال يظهــر عــىل غيبــه أحــدا إال(نــص القــرآن 
وأخــرج ابــن عــساكر مــن طريــق  (:)١٣١) (رشح الــصدور( يف ينــاىف مــا بينــا مــا أورده الــسيوطي

محاد بن سلمة عن قتادة أن أبـا بـرزة االسـلمي ريض اهللا عنـه كـان حيـدث أن رسـول اللهـص مـر 
رفــه عنــه مــا دامــت  عــسى أن ي:القــرب، وقــال يف عــىل قــرب وصــاحبه يعــذب، فأخــذ جريــدة فغرســها

مفـازة بـني  يف  فـامت:قـال.قربي معي جريـدتني يف  إذا مت فضعوا:وكان أبو برزة يويص.رطبة
قــربه جريــدين وهــذا مــو ضــع ال نــصيبهها  يف  كــان يوصــينا أن تــضع:، فقــالوا)قــومس(و) كرمــان(

، فأصــابوا معهـم سـعفا، فأخــذوا )سجـستان(فيـه، فيـنام هـم كــذلك إذ طلـع علـيهم ركــب مـن قبـل 
  أوىص بريــدة أن جتعــل:وأخــرج ابــن ســعد عــن مــورق قــال.قــربه يف جريـدتني، فوضــعومها معــه

 عـىل فـرض التـسليم -هذين االثـرين يف  ووجه عدم املنافاة، أنه ليس:قلت.)قربه جريدتانيف 
 مرشوعية وضع اجلريد عند زيارة القبور، الذي ادعينـا بدعيتـة عـدم عمـل الـسلف -بثبوهتام معا

وهــي قــضية أخــرى، وإن كانــت كــالتي قــربه  يف يهام جعــل اجلريــدتني مــع امليــتبــه، وغايــة مــا فــ
عــدم املـــرشوعية الن احلــديث الـــذي رواه أبــو بــرزة كغـــريه مــن الـــصحابة ال يــدل عـــىل  يف قبلهــا

قـربه عــىل  يف ذلـك، ال ســيام واحلـديث فيــه وضـع جريــدة واحـدة، وهــو أوىص بوضـع جريــدتني



 
 

٢٢٦ 
موقوفـا بإسـناد ) ١/٢١/١ ()السنة( يف كائيلوالال) ٢/١١٢/٢) (أصول الديانة

وإنـام . وما أراه إال ومهـا،مرفوعا) ١/ ٢/٣٦) (ذم الكالم( يف  واهلروي،صحيح
 .يصح منه مرفوعا الشطر االول منه وقد مىض حديث جابر

  )٢٥٨-٢٢٧ص"(أحكام اجلنائز"

                                                                                                                        
ومـن طريقـه ) ١٨٢ ١/١٨٣) (بغـداد(تـاريخ  يف  اخلطيبأن االثر ال يصح إسناده، فقد أخرجه

آخر ترمجة نضلة بن عبيد بـن أيب بـرزة االسـلمي عـن  يف )تاريخ دمشق( يف أخرجه ابن عساكر
 أنبأنا النرض بن املنذز بـن ثعلبـة : ثنا أبو صالح سليامن بن صالح الليثي قال:الشاه بن عامر قال

 جهالــة الــشاه : االوىل:إســناد ضــعيف، ولــه علتــان فهــذا :قلــت.العبهــدي عــن محــاد بــن ســلمة بــه
 عنعنـــة قتــادة فـــإهنم مل يــذكروا لـــه روايــة عـــن أيب :واالخــرى.والنــرض فــإين مل أجـــد هلــام ترمجـــة

 .مثل إسناده هذا يف برزة، ثم هو مذكور بالتدليس فيخشى من عنعنته
 أخربنـا عفـان :)٤ ص ١ ق ٧ج ) (الطبقـات( يف وأما وصية بريدة، فهي ثابتة عنه، قال ابن سـعد

 أوىص بريـدة : قـال مـورق: أخربنـا عاصـم االحـول قـال: ثنا محاد بـن سـلمة، قـال:بن مسلم قال
جوالــق  يف فكــان أن مــات بــأدنى خراســان فلــم توجــد إال.قــربه جريــدتان يف االســلمي أن توضــع

وكـان  (:رشحـه يف قـال احلـافظ.جمزومـا) ٣/١٧٣(وهذا سند صحيح، وعلقه البخاري .محار
 ويظهـر مـن : محـل احلـديث عـىل عمومـه، ومل يـره خاصـا بـذينك الـرجلني، قـال ابـن رشـيدبريدة

 وال :قلـت.) إنام يظلـه عملـه:ترصف البخاري أن ذلك خاص هبام، فلذلك عقبه بقول ابن عمر
شك أن ما ذهـب إليـه البخـاري هـو الـصواب ملـا سـبق بيانـه، ورأي بريـدة ال حجـة فيـه، النـه رأى 

القـرب، بـل عليـه كـام  يف  حتى لو كـان عامـا، فـإن النبـيص مل يـضع اجلريـدةواحلديث ال يدل عليه
 ).خري اهلدى هدى حممد(و.سبق



 
 

٢٢٧ 

 
 ]: قال اإلمام[

 : حيرم عند القبور ما يأيت
قــال عبــد الــرزاق بــن  ،»االســالم يف العقــر«: صلقولــه ،والنحــر الــذبح -١
وقـول ) ٢/٧١(أخرجـه أبـو داود .»كانو يعقرون عند القـرب بقـرة أو شـاة«: مهام

ـــــــه  وأمحـــــــد ) ٤/٥٧(، والبيهقـــــــي )٦٦٩٠(مـــــــصنفه  يف وهـــــــوعبـــــــد الـــــــرزاق ل
 .وإسناده صحيح عىل رشط الشيخني) ٣/١٩٧(

 يعنـي -وأمـا الـذبح هنـاك«: )١٨٢ص ( »االقتـضاء« يف اإلسالموقال شيخ 
 قـــال ، ذكــره أصــحابنا وغـــريهم هلــذا احلــديثً فمنهــي عنـــه مطلقــا-عنــد القبــور

ا كــــانوا إذ.االســــالم يف ال عقــــر: صقــــال النبــــي: -روايــــة املــــروزي يف أمحــــد
 . عن ذلكص فنهى النبي، عىل قربهًمات هلم امليت حتروا جزورا
 . وكره أبو عبد اهللا أكل حلمه

التــصدق  يف ويف معنــى هــذا مــا يفعلــه كثــري مــن أهــل زماننــا:  قــال أصــحابنا
 .»عند القرب بخبز أو نحوه

وأمــا الــذبح والعقــر عنــد القــرب «: )٥/٣٢٠( »املجمــوع« يف  وقــال النــووي
 .»ححسن صحي:  رواه أبو داود والرتمذي وقال،نس هذافمذموم حلديث أ



 
 

٢٢٨ 
وهــذا إذا كــان الــذبح هنــاك هللا تعــاىل وأمــا إذ كــان لــصاحب القــرب كــام :  قلــت

:  وأكلـــه حــرام وفــسق كـــام قــال تعـــاىل،يفعلــه بعــض اجلهـــال فهــو رشك رصيــح
﴿﴾، أي واحلـال أنـه كـذلك بـأن 

﴿:  الفسق هنا كام ذكره اهللا تعاىل بقولـههذا إذ هذا ،غري اهللاذبح ل
﴾لعـن اهللا «: وقـال. للفقيـه اهليتمـى)١/١٧١( »الزواجـر« يف ، كـام

 ،٢٩١٥ ،٢٨١٧رقـم (أخرجـه أمحـد .»مـن ذبـح لغـري اهللا) ملعـون: ويف رواية(
 حوه  عن عيل ن)٦/٨٤( ومسلم ، بسند حسن عن ابن عباس)٢٩١٧
 . رفعها زيادة عىل الرتاب اخلارج منها-٢
 .س ونحوهِْل طليها بالك-٣
 . الكتابة عليها-٤
 . البناء عليها-٥
 . القعود عليها-٦

 : ويف ذلك أحاديث
 أن جيــــصص صهنــــى رســــول اهللا«: عــــن جــــابر ريض اهللا عنــــه قــــال: ولاأل

ــــــــــه،يبنــــــــــيالقــــــــــرب،وأن يقعــــــــــد عليــــــــــه،وأن  أو يكتــــــــــب [،]أو يــــــــــزاد عليــــــــــه[ علي
-١/٢٨٤(والنـــــسائي ) ٢/٧١(وأبــــو داود ) ٣/٦٢(أخرجــــه مــــسلم .»]هعليــــ
 والبيهقـي )١/٣٧٠( وصـححه، واحلـاكم) ٢/١٥٥(والرتمـذي ) ٢٨٥،٢٨٦

ــــــــــــــــــان أل، )٣٩٩، ٣٣٩، ٣٣٢ ،٣/٢٩٥(وأمحــــــــــــــــــد  )٤/٤( يب داود والزيادت
 .وىلوالنسائي،وللبيهقي األ



 
 

٢٢٩ 
 .والثانية عند الرتمذي واحلاكم وصحح إسنادها ووافقه الذهبي

وغــــريه باالنقطــــاع بــــني ســــليامن بــــن موســــى ) ٤/٣٤١(علهــــا املنــــذري  وأ
 وإال فقـد أخرجهـا احلـاكم مـن ،لكن هذا بالنظر لطريـق أيب داود وغـريه.وجابر

 وقــد ،وهــذا ســند عــىل رشط مــسلم.طريــق ابــن جــريج عــن أيب الــزبري عــن جــابر
 فـــزال بـــذلك ،رصح ابـــن جـــريج عنـــده بـــسامعه مـــن أيب الـــزبري وهـــذا مـــن جـــابر

 وقـال ،وىل عنـد مـن ذكرنـااألالروايـة  ومـن هـذا الوجـه جـاءت ،تدليـسهامشـبهة 
ثــم اســتدل هبــا عــىل أنــه يــستحب أن .»وإســنادها صــحيح«: )٥/٢٩٦(النــووي 

فــإن زاد فــال : قــال الــشافعي«: ال يــزاد القــرب عــىل الــرتاب الــذي أخــرج منــه وقــال
 .»معناه أنه ليس بمكروه:  قال أصحابنا،بأس

 فــاحلق مــا قالــه ،صــل فيــه التحــريم النهــي فــإن األوهــذا خــالف ظــاهر: قلــت
 : )٥/٣٣ (»املحىل« يف ابن حزم
وال أن يــــزاد عــــىل ترابــــه شــــئ  وال أن جيــــصص، وال حيــــل أن يبنــــى القــــرب،«

 .»وهيدم كل ذلك
 : )١٥٨ص ( »املسائل« يف  فقال أبو داود، أمحداإلماموهو ظاهر قول 

إال أن يــــسوى  غــــريه،ال يــــزاد عــــىل القــــرب مــــن تــــراب : ت أمحــــد قــــالْعســــم«
 .» فكأنه رخص إذ ذاك،رض فال يعرفباأل

مـــــام  وقــــال اإل!عنـــــه الكراهــــة فقـــــط) ٢/٥٤٨ (»اإلنــــصاف« يف لكــــن ذكـــــر
 : )٤٥ص  (»ثاراآل« يف حممد



 
 

٢٣٠ 
ارفعـوا القـرب حتـى : كـان يقـال: أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم قـال«

 أن يـزاد عـىل مـا خـرج  وال نـرى،وبـه نأخـذ: قـال حممـد.يعرف أنه قرب فال يوطأ
 أو يكتـب ،ً أو علـامً أو جيعـل عنـده مـسجدا، أو يطـني، ونكره أن جيـصص،منه

ـــى بـــهّرُجـــويكـــره اآل ،عليـــه وال نـــرى بـــرش املـــاء عليـــه  أو يدخلـــه القـــرب، ، أن يبن
 .» وهو قول أيب حنيفة،بأسا

بقــدر مــا يــساعد عليــه  ويــدل احلــديث بمفهومــه عــىل جــواز رفــع القــرب: قلــت
ــرتاب اخلــ ك يكــون نحــو شــرب،ارج منــهال ــ  يف  فهــو موافــق للــنص املتقــدم، وذل

 .)١٠٧(املسألة 
 يف واملـراد الطـيل بـه قـال، لـسِ وهو الك»اجلص«وأما التجصيص فهو من 

 .»طاله باجلص:  والبناء،همأل: ناءوجصص اإل«: »القاموس«
ولعـــــل النهـــــي عـــــن التجـــــصيص مـــــن أجـــــل أنـــــه نـــــوع زينـــــة كـــــام قـــــال بعـــــض 

 :  فام حكم تطيني القرب؟ للعلامء فيه قوالن وعليه،املتقدمني
ـــص عليـــه اإل،الكراهـــة: ولاأل  والكراهـــة ،مـــام حممـــد فـــيام نقلتـــه آنفـــا عنـــه ن

 يف وبالكراهـــة قـــال أبـــو حفـــص مـــن احلنابلـــة كـــام.عنـــده للتحـــريم إذا أطلقـــت
 ) ٢/٥٤٩ (»اإلنصاف«

 وجــزم بــه. أمحــداإلمـامعــن ) ١٥٨(حكــاه أبــو داود .أنــه ال بــأس بـه: خـرواآل
ــــــشافعي، قــــــال عــــــن اإل) ٢/١٥٥(وحكــــــاه الرتمــــــذي .»نــــــصافاإل«يف  مــــــام ال

كراهـــة   لــه، فالـــصحيح أنــه الاألصـــحاب مجهــورومل يتعـــرض «: النــووي عقبــه
 .»فيه كام نص عليه، ومل يرد فيه هني



 
 

٢٣١ 
إن كــان املقــصود مــن : ولعــل الــصواب التفــصيل عــىل نحــو مــا يــأيت: قلــت

وأن ال  ،قـــدر مـــا ســـمح بـــه الـــرشعالتطـــني املحافظـــة عـــىل القـــرب وبقائـــه مرفوعـــا 
نــــه حيقــــق غايــــة  فهــــو جــــائز بــــدون شــــك أل،مطــــار الريــــاح وال تبعثــــره األهتنــــسف

 وإن كـــان ، ولعـــل هـــذا هـــو وجـــه مـــن قـــال مـــن احلنابلـــة أنـــه يـــستحب،مـــرشوعة
وأمـــــا ، نــــه حمــــدثاملقــــصود الزينــــة ونحوهــــا ممــــا ال فائــــدة فيـــــه فــــال جيــــوز أل

 ورصح ،مـــام حممـــدهر كـــالم اإل وهـــو ظـــا،فظـــاهر احلـــديث حتريمهـــا ،الكتابـــة
 : )٥/٢٩٨( وقال النووي !الشافعية واحلنابلة بالكراهة فقط

لــوح عنــد رأســه كــام  يف وســواء كــان املكتــوب عــىل القــرب: قــال أصــحابنا«
 .» فكله مكروه لعموم احلديث،غريه يف  أم،جرت عادة بعض الناس

بـــــل  ،واســــتثنى بعـــــض العلـــــامء كتابــــة اســـــم امليـــــت ال عــــىل وجـــــه الزخرفـــــة
 احلجــــــــر عــــــــىل قــــــــرب عــــــــثامن بــــــــن ص عــــــــىل وضــــــــع النبــــــــيًللتعــــــــرف قياســــــــا

وهـــــو مـــــن التخـــــصيص بالقيـــــاس وقـــــد قـــــال بـــــه «: قـــــال الـــــشوكاين...مظعـــــون
 ولكـــن ،»ضـــوء النهـــار« يف مقابلـــة الـــنص كـــام قـــال يف  ال أنـــه قيـــاس،اجلمهـــور

 .»صحة هذا القياس يف الشأن
 ،طالقـــه بعيـــدإ  والـــذي أراه واهللا أعلـــم أن القـــول بـــصحة هـــذا القيـــاس عـــىل

والـــصواب تقييـــده بـــام إذا كـــان احلجـــر ال حيقـــق الغايـــة التـــي مـــن أجلهـــا وضـــع 
 ً وذلـك بـسبب كثـرة القبـور مـثال، أال وهي التعرف عليه، احلجرصرسول اهللا

 فحينئــذ جيـوز كتابــة االســم بقـدر مــا تتحقـق بــه الغايــة ! املعرفـةاألحجــاروكثـرة 
 ،لــيس العمــل عليــه«: عقــب احلــديثوأمــا قــول احلــاكم  .واهللا أعلــم .املــذكورة



 
 

٢٣٢ 
 وهـو عمــل ،فـإن أئمـة املــسلمني مـن الـرشق إىل الغــرب مكتـوب عـىل قبــورهم

 .»أخذ به اخللف عن السلف
 ، فعــــل ذلــــك  وال نعلــــم صــــحابيا،ًمــــا قلــــت طــــائال«: فقــــد رده الــــذهبي بقولــــه

 .» ومل يبلغهم النهي-وإنام هو شئ أحدثه بعض التابعني فمن بعدهم
 هنــــى أن يبنــــى عــــىل صأن النبــــي« ســــعيد وهــــو اخلــــدري عــــن أيب: الثــــاين
 رجـــــــال ًبـــــــسند رجالـــــــه مجيعـــــــا)٣٧٤-١/٤٧٣(أخرجـــــــه ابـــــــن ماجـــــــه.»القـــــــرب

ـــــه منقطـــــع، : )٩٧/٢ق (»الزوائـــــد« يف فقـــــد قـــــال البوصـــــريي الـــــصحيح، إال أن
 .»رجاله ثقات، إال أنه منقطع، القاسم بن خميمرة مل يسمع من أيب سعيد«

إســـــــناده : ويف الزوائـــــــد«: بـــــــن ماجـــــــهحاشـــــــية ا يف فقـــــــول الـــــــسندي:  قلـــــــت
:  ورواه أبــــو يعـــــىل بلفـــــظ؟ ال أدري ممـــــن هـــــوٌمْهــــَ و،»ورجاله ثقـــــات،صــــحيح

 قــال » أو يــصىل عليهــا،أو يقعــد عليهــا  أن يبنــى عــىل القبــور،صهنـى نبــي اهللا«
 .»ورجاله ثقات«: )٣/٦١ (»جممع الزوائد« يف اهليثمي

أال :  بـــن أيب طالـــبقـــال يل عـــىل«: ســـدي قـــالعـــن أيب اهليـــاج األ: الثالـــث
ك عــىل مــا بعثنــي عليــه رســول اهللاأ ] صــورة: روايــة[  أن ال تــدع متثــاال؛صبعثــ
) ٣/٦١( أخرجــــه مــــسلم.» مــــرشفا إال ســــويتهًوال قــــربا إال طمــــسته،] يف بيــــت[

ــــــــــــــــــــــو داود  -٢/١٥٣(والرتمــــــــــــــــــــــذي  )٥١/٢٨( والنــــــــــــــــــــــسائي) ٢/٧٠(وأب
قـــــم ر( يف والطيالـــــيس )٤/٣( والبيهقـــــي) ١/٣٦٩(واحلـــــاكم  حــــسنه،)١٥٤
ـــق أيب وائـــل عنـــه، )١٠٦٤ ،٧٤١رقـــم (وأمحـــد )١٥٥  يف والطـــرباين مـــن طري
مـــــسند  يف ولـــــه.مـــــن طريـــــق أيب إســـــحاق عنـــــه )٢٩ص (» املعجـــــم الـــــصغري«



 
 

٢٣٣ 
ـــيس طريقـــان آخـــران  )٦٨٣،٦٨٩، ٦٥٧،٦٥٨رقـــم( وأمحـــد )٩٦رقـــم(الطيال

 .عنه عن عيل ريض اهللا
يــه أن ف«: رشح هــذا احلــديث يف )٤/٧٢(قــال الــشوكاين رمحــه اهللا تعــاىل 

 مــن غــري فــرق بــني مــن كــان فاضــال ومــن كــان ً كبــرياًالــسنة أن القــرب ال يرفــع رفعــا
 وقـد ، والظاهر أن رفع القبـور زيـادة عـىل القـدر املـأذون فيـه حمـرم،غري فاضل

ــــشافعي ومالــــك،رصح بــــذلك أصــــحاب أمحــــد ومــــن رفــــع :  قــــال، ومجاعــــة ال
د املعمــورة عــىل  القبــب واملــشاهً أوليــاًالقبـور الــداخل حتــت احلــديث دخــوال

ك ص وقــد لعــن النبــي، وأيــضا هــو مــن اختــاذ القبــور مــساجد،القبــور  فاعــل ذلــ
ــشييد أبنيــة القبــور وحتــسينها مــن مفاســد يبكــي .كــام ســيأيت وكــم قــد نــشأ عــن ت

 وعظــم ذلــك ،صــنام منهــا اعتقــاد اجلهلــة هلــا كاعتقــاد الكفــار لأل؛ســالمهلــا اإل
ـــرضر فظنـــوا أهنـــا  فجعلوهـــا مقـــصدا لطلـــب ،قـــادرة عـــىل جلـــب النفـــع ودفـــع ال

 وســـألوا منهـــا مـــا يـــسأله العبـــاد مـــن ، وملجـــا لنجـــاح املطالـــب،قـــضاء احلـــوائج
وباجلملـــة أهنـــم مل يـــدعوا . وشـــدوا إليهـــا الرحـــال ومتـــسحوا واســـتغاثوا،رهبـــم

 ، فإنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون!صـنام إال فعلـوهشيئا ممـا كانـت اجلاهليـة تفعلـه باأل
ــشنيع والكفــر  ويغــار محيــة ، الفظيــع ال نجــد مــن يغــضب هللاومــع هــذا املنكــر ال

 وقـــــد ،ً وال ملكــــاً وال وزيـــــراً وال أمــــريا،ًمــــتعلام وال ً ال عاملـــــا،للــــدين احلنيــــف
ــــا مــــن األ  مــــن هــــؤالء القبــــوريني أو ًخبــــار مــــا ال يــــشك معــــه أن كثــــرياتــــوارد إلين

 فـإذا قيـل لـه ،ًأكثرهم إذا توجهت عليه يمني مـن جهـة خـصمه حلـف بـاهللا فـاجرا
 تلعـــــثم وتلكـــــأ وأيب !احلـــــف بـــــشيخك ومعتقــــدك الـــــويل الفـــــالين: لـــــكبعــــد ذ

 وهـــذا مـــن أبـــني االدلـــة الدالـــة عـــىل أن رشكهـــم قـــد بلـــغ فـــوق !واعـــرتف بـــاحلق
فيـا علـامء الـدين ويـا ملـوك .الثـةث أو ثالـث ،إنـه تعـاىل ثـاين اثنـني: رشك من قـال



 
 

٢٣٤ 
ليــه هلــذا الــدين أرض ع.ء وأي بــال،املــسلمني أي رزء لالســالم أشــد مــن الكفــر

 ، وأى مـــصيبة يـــصاب هبـــا املـــسلمون تعـــدل هـــذه املـــصيبة،مـــن عبـــادة غـــري اهللا
  !؟ًوأي منكر جيب إنكاره إن مل يكن إنكار هذا الرشك واجبا

 ولكن ال حياة ملن تنادي    لقد أسمعت لو ناديت حيا
 رماد يف ولكن أنت تنفخ   ولو نارا نفخت هبا أضاءت

هــــذا البــــاب أســــامها  يف يفــــة نافعــــةوللــــشوكاين رمحــــه اهللا تعــــاىل رســــالة لط
 »املجموعــــة املنرييــــة« يف  مطبوعــــة»حتــــريم رفــــع القبــــور يف رشح الــــصدور«
)٧٦ -١/٦٢(. 

خرجنـــا مـــع فـــضالة بـــن عبيـــد إىل أرض «: عـــن ثاممـــة بـــن شـــفي قـــال: الرابـــع
غزونــا أرض الــروم، : ويف روايــة( ملعاويــة عــىل الــدرب، ًالــروم، وكــان عــامال

ـــك اجلـــيش فـــضالة بـــن ] ـبـــ[، فأصـــيب ابـــن عـــم لنـــا ) عبيـــد االنـــصاريوعـــىل ذل
فلـــام ســـوينا  وقـــام عـــىل حفرتـــه حتـــى واراه، فـــصىل عليـــه فـــضالة،)رودس(

 فــــإن )خففــــوا عنــــه: ويف الروايــــة االخــــرى(أخفــــوا عنــــه، : عليــــه حفرتــــه قــــال
بــالروايتني ) ٦/١٨(أخرجــه أمحــد .» كــان يأمرنــا بتــسوية القبـورصرسـول اهللا

 .بالرواية االخرى)١٣٨-٤/١٣٥(يبة وإسناده حسن،وابن أيب ش

                                                
 ]منه[.البحر االبيض املتوسط، جنوب غرب تركيا يف جزيرة معروفة) ١(
 ]منه[.هي بمعنى الرواية التي قبلها، إال أن هذه عديت بالتشديد وتلك بااللف) ٢(



 
 

٢٣٥ 
والبيهقــي ) ١/٢٨٥(والنــسائي ) ٢/٧٠(وأبــو داود ) ٣/٦١(ورواه مــسلم 

محــد  وهــو روايــة أل،مــن طريــق أخــرى عــن ثاممــة نحــوه أخــرص منــه) ٣-٤/٢(
 : ولفظها عنده) ٦/٢١(

 .»رضسووا قبوركم باأل:  يقولصسمعت رسول اهللا«
 .ويف سنده ابن هليعة وهو سئ احلفظ

 فـــال »خـــري القبــور الـــدوارس«:  احلـــديث املــشهور عـــىل االلـــسنة بلفــظوأمــا
ن القــرب ال ينبغـــي أن أل؛  وهـــو بظــاهره منكـــر،شـــئ مــن كتـــب الــسنة يف أصــل لــه
 رض قـــدر شـــرب كـــام ســـبق، عـــن األً مرفوعـــاًبـــل ينبغـــي أن يظـــل ظـــاهرا يـــدرس،

 .ليعرف فيصان وال هيان، ويزار وال هيجر
ــــا بتــــسوية القبــــوركــــا«ثــــم إن الظــــاهر مــــن حــــديث فــــضالة   تــــسويتها »ن يأمرن

 بـدليل أن الـسنة ،ً، وهـذا الظـاهر غـري مـراد قطعـاًرض بحيث ال ترفـع إطالقـاباأل
ويؤيد هــذا مــن احلــديث نفـــسه ،ًشـــارة إليــه ســابقاالرفــع قــدر شــرب كــام مــرت اإل

ــرتاب»خففــوا«قــول فــضالة  ــرتاب عنــه بالكليــة، أي ال ــأمر بإزالــة ال  وهبــذا ، فلــم ي
 .)٢/٣٧٢ (»املرقاة«نظر فرسه العلامء ا
ن جيلــــس أحــــدكم أل«:  قــــالصعــــن أيب هريــــرة أن رســــول اهللا: اخلــــامس

ويف (عــــىل مجــــرة فتحــــرق ثيابــــه فــــتخلص إىل جلــــده خــــري لــــه مــــن أن جيلــــس 
والنــسائي ) ٢/٧١(وأبـو داود ) ٣/٦٢(خرجـه مــسلم أ.»عـىل قــرب) يطــأ: روايـة

د وأمحــــــ) ٤/٧٩(والبيهقــــــي ) ١/٤٨٤) (١/٤٨٤(وابــــــن ماجــــــه ) ١/٢٨٧(
 .)٢/٥٢٨(خرى إحدى روايتيه ، والرواية األ)٤٤٤، ٣١١،٣٨٩/ ٢(



 
 

٢٣٦ 
ن أل«: صقـال رسـول اهللا: عـن عقبـة بـن عـامر ريض اهللا عنـه قـال: السادس

أحـــب إيل مـــن أن  أمـــيش عـــىل مجـــرة أو ســـيف، أو أخـــصف نعـــيل بـــرجيل
ومـــا أبــــايل أوســـط القبــــور قـــضيت حــــاجتي أو وســــط ، عــــىل قـــرب مــــسلم أمـــيش
ـــــن.»الـــــسوق ـــــن ماجـــــه ) ٤/١٣٣( أيب شـــــيبة أخرجـــــه اب بإســـــناد ) ١/٤٧٤(واب

 يف ، وقــــال املنــــذري)٩٨/١ق  (»الزوائــــد« يف صــــحيح كــــام قــــال البوصــــريي
 .إنه جيد: »الرتغيب«

ال «:  يقــــولصســــمعت رســــول اهللا: عــــن أيب مرثــــد الغنــــوي قــــال: الــــسابع
صـــحاب أو) ٣/٦٢(خرجـــه مـــسلم أ.»وال جتلـــسوا عليهـــا تـــصلوا إىل القبـــور،

 وغــــريهم، ولــــه شــــاهد مـــن حــــديث ابــــن عبــــاس أخرجــــه الــــضياء الـــسنن الثالثــــة
ختـــريج « يف  وقـــد تكلمـــت عـــىل إســـناده»حاديـــث املختـــارةاأل« يف املقـــديس

 .)٢١ص  (»حتذير الساجد« يف  ثم»صصفة صالة النبي
حاديــث الثالثــة دليــل عــىل حتــريم اجللــوس والوطــأ عــىل قــرب ويف هــذه األ

) ٤/٥٧(نقلـــــه الـــــشوكاين  وهـــــو مـــــذهب مجهـــــور العلــــامء عـــــىل مـــــا ،املــــسلم
ــــص ، لكــــن حكــــى النــــووي والعــــسقالين عــــنهم الكراهــــة فقــــط،وغــــريه  وهــــو ن

ص ( »ثـــاراآل« يف  وكـــذلك نـــص االمـــام حممـــد)٢(»ماأل« يف االمـــام الـــشافعي
 .»وهو قول أيب حنيفة«: عىل الكراهة وقال )٤٥

                                                
 ].منه[. إن أمكنديأي وذلك أمر صعب شد) ١(
وأكـــره وطـــأ القـــرب واجللـــوس واالتكـــاء عليـــه، إال أن ال  (:)١/٢٤٦(قـــال الـــشافعي رمحـــه اهللا ) ٢

جيد الرجـل الـسبيل إىل قـرب ميتـه إال بـأن يطـأه فـذلك موضـع رضورة، فـأرجو حينئـذ أن يـسعه 
س  ال بــأس بـاجللوس عليــه، وإنــام هنــي عــن اجللــو:إن شـاء اهللا تعــاىل، وقــال بعــض أصــحابنا



 
 

٢٣٧ 
 وهـــــذا أقـــــرب إىل ،والكراهـــــة عنـــــدمها إذا أطلقـــــت فهـــــي للتحـــــريم: قلـــــت

نـــه الـــذي  واحلـــق القـــول بـــالتحريم أل،قـــول بالكراهـــة فحـــسبالـــصواب مـــن ال
ــشديد؛يــنص عليــه حــديث أيب هريــرة وعقبــة  وهبــذا ، ملــا فــيهام مــن الرتهيــب ال

ســــبل « يف  وإليـــه ذهـــب الـــصنعاين، مـــنهم النـــووي،قـــال مجاعـــة مـــن الـــشافعية
 »الزواجــــــــر« يف ومــــــــال الفقيــــــــه ابــــــــن حجــــــــر اهليتمــــــــى ،)١/٢١٠ (»الــــــــسالم

ك عــن ، ملــا أرشنــا إليــه مــن الوعيــد الــشديد،ةإىل أنـه كبــري) ١/١٤٣(  ولــيس ذلــ
 .الصواب ببعيد

 : ً للحديث املتقدم آنفا الصالة إىل القبور-٧
 وفيـــه دليــل عــىل حتـــريم الــصالة إىل القــرب لظـــاهر »..ال تــصلوا إىل القبــور«

 ً شــــــارحا»فــــــيض القــــــدير« يف فقــــــال املنــــــاوي ، وهــــــو اختيــــــار النــــــووي،النهــــــي
نـــه مـــن مرتبـــة  أل، إليهـــا، ملـــا فيـــه مـــن التعظـــيم البـــالغي مـــستقبلنيأ«: للحـــديث
 ،بني النهـي عـن االسـتخفاف بـالتعظيم-ث بتاممهييعنى احلد- فجمع،املعبود

 فـإن قـصد إنـسان ،فـإن ذلـك مكـروه«: موضـع آخـر يف  ثم قـال»والتعظيم البليغ
د واملــرا ،الـدين مـا مل يـأذن بـه اهللا يف لـك البقعـة فقـد ابتــدعت يف التـربك بالـصالة
 ولــــو قيــــل بتحريمــــه لظــــاهر ،كــــذا قــــال أصــــحابنا: قــــال النــــووي ،كراهــــة التنزيــــه

                                                                                                                        
ولــيس هــذا عنــدنا كــام قــال، وإن كــان هنــي عنــه للمــذهب فقــد هنــي عنــه مطلقــا ! عليــه للتغــوط
 يف وكــــان الــــشافعي رمحــــه اهللا يــــشري إىل إالمــــام مالــــك رمحــــه اهللا فإنــــه رصح.)لغـــري املــــذب

بطالنـــــه كـــــام بينـــــه النـــــووي فـــــيام نقلـــــه احلـــــافظ  يف بالتأويـــــل املـــــذكور، وال شـــــك) املوطـــــأ(
 ].منه[.)٣/١٧٤(



 
 

٢٣٨ 
 فهـــو ،املقـــربة يف ويؤخـــذ مـــن احلـــديث النهـــي عـــن الـــصالة.احلـــديث مل يبعـــد

 .»مكروه كراهة حتريم
وينبغــــي أن يعلــــم أن التحــــريم املــــذكور إنــــام هــــو إذا مل يقــــصد باالســــتقبال 

 »املرقـــــــاة« يف  القـــــــاريقـــــــال الـــــــشيخ عـــــــيل وإال فهـــــــو رشك، ،تعظـــــــيم القبـــــــور
ولــــو كــــان هــــذا التعظــــيم حقيقــــة للقــــرب «: رشحــــه هلــــذا احلــــديث يف )٢/٣٧٢(

 ، وينبغـي أن يكـون كراهـة حتــريم، فالتـشبه بــه مكـروه،ولـصاحبه لكفـر املعظـم
 ، وهـــو ممـــا ابـــتيل بـــه أهـــل مكـــة،اجلنـــازة املوضـــوعة: ويف معنـــاه بـــل أوىل منـــه

 .»ون إليهاحيث يضعون اجلنازة عند الكعبة ثم يستقبل
 :  وفيه أحاديث، الصالة عندها ولو بدون استقبال-٨

: صقـــال رســــول اهللا: عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري ريض اهللا عنــــه قـــال: االول
ربعــة أخرجــه أصــحاب الــسنن األ.»رض كلهــا مــسجد إال املقــربة واحلــامماأل«

ــــشيخني كــــام قــــال احلــــاكم  إال النــــسائي وغــــريهم بــــسند صــــحيح عــــىل رشط ال
رســـال، ولـــيس بـــشئ، ولـــو ســـلم بـــه فقـــد جـــاء مـــن ، وأعـــل باإلووافقـــه الـــذهبي

 رســال وهـي عــىل رشط مـسلم، وقــد فـصلت القــولطريـق أخـرى ســاملة مـن اإل
 .»الصالة«املبحث السادس من  يف »الثمر املستطاب« يف ذلكيف 

 يف قــــال.» هنـــى عـــن الــــصالة بـــني القبـــورصأن النبــــي«: نـــسأعـــن : الثـــاين
 .»رجاله رجال الصحيحرواه البزار و«) ٢/٢٧ (»املجمع«

ـــــــــن األ: قلـــــــــت  يف والطـــــــــرباين) ٢٣٥/١ (»معجمـــــــــه« يف عـــــــــرايبورواه اب
ــــــــــضياء املقــــــــــديس )١/٢٨٠ ()وســــــــــطاأل( ــــــــــارةاأل« يف وال ــــــــــث املخت  »حادي
 .»عىل اجلنائز«: وزادوا) ٧٩/٢(



 
 

٢٣٩ 
ـــــن عمـــــر عـــــن النبـــــي: الثالـــــث بيـــــوتكم مـــــن  يف اجعلـــــوا«:  قـــــالصعـــــن اب

ومــــــــسلم ) ١/٤٢٠(اري أخرجــــــــه البخــــــــ. »ًصــــــــالتكم، وال تتخــــــــذوها قبــــــــورا
 .)٦٠٤٥، ٤٦٥٣، ٤٥١١رقم(وأمحد ) ٢/١٨٧(

ـــــرة قـــــال: الرابـــــع ـــــوتكم «: صقـــــال رســـــول اهللا: عـــــن أيب هري ال جتعلـــــوا بي
أخرجــــه .»مقــــابر، إن الــــشيطان ينفــــر مــــن البيــــت الــــذي تقــــرأ فيــــه ســــورة البقــــرة

 يف بــاب كراهيــة الــصالة«: اري للحــديث الثالــث بقولــهالبخــوقــد تــرجم .مــسلم
 .»املقابر
 يف اسـتنبط مـن قولـه«: رشحه فقـال مـا خمتـرصه يف بني وجه ذلك احلافظو

فتكـون الـصالة  ،أن القبور ليـست بمحـل للعبـادة«ًال تتخذوها قبورا«: احلديث
: هـــــذه الرتمجـــــة فقـــــال يف ســـــامعييل املـــــصنف وقـــــد نـــــازع اإل،فيهـــــا مكروهـــــة

بلفــظ قــد ورد : تلــق: املقــابر يف القــرب ال يف احلــديث دال عــىل كراهــة الــصالة
ال جتعلـــــوا بيـــــوتكم »املقـــــابر كـــــام رواه مـــــسلم مـــــن حـــــديث أيب هريـــــرة بلفـــــظ 

: املقــــابر يف تأولــــه البخــــاري عــــىل كراهــــة الــــصالة: ، وقــــال ابــــن التــــني«مقــــابر
 إذ املــوتى ال ،البيــوت يف  فيــه النــدب إىل الــصالةاموتأولــه مجاعــة عــىل أنــه إنــ

بيــــوهتم وهــــي يف  ال تكونــــوا كــــاملوتى الــــذين ال يــــصلون:  كأنــــه قــــال،يــــصلون
احلـديث مـا  يف املقـابر أو املنـع منـه فلـيس يف فأمـا جـواز الـصالة:  قال،القبور

ك  وإن ،إن أراد أنــه ال يؤخــذ منــه بطريــق املنطــوق فمــسلم:  قلــت،يؤخــذ منــه ذلــ
 وقــد نقـل ابــن املنـذر عــن ، فقــد قـدمنا وجــه اسـتنباطه، فـالًأراد نفـي ذلـك مطلقــا

ا احلــديث عــىل أن املقــربة ليــست بموضــع أكثــر أهــل العلــم أهنــم اســتدلوا هبــذ
 . واخلطايب»رشح السنة« يف وكذا قال البغوي.للصالة



 
 

٢٤٠ 
 ًرجــح أن احلــديث يــدل عــىل أن املقــربة ليــست موضــعاوهــذا هــو األ: قلــت
: سـامعييل وقـول اإل،الداللـة يف  ال سيام بلفظ أيب هريـرة فهـو أرصح،للصالة

ـــــرصحية ،املقـــــابر يف القـــــرب ال يف يـــــدل عـــــىل كراهـــــة الـــــصالة ـــــه ال  مـــــع خمالفت
 يف ن الــصالة أل؛ فــال حيــسن محــل حــديث ابــن عمــر عليــه،حلــديث أيب هريــرة

ــشارع عليــه؟،ًالقــرب غــري ممكنــة عــادة :  وقــول ابــن التــني! فكيــف حيمــل كــالم ال
املـــــــوتى ال « ) واســـــــمه عبـــــــد الواحـــــــد»صـــــــحيح البخـــــــاري«هـــــــو مـــــــن رشاح (

 وهـــو مـــن ،لـــكالـــرشع بنفـــي ذ يف نـــه مل يـــرد نـــص أل،لـــيس بـــصحيح.»يـــصلون
بـل قـد جـاء مـا  ، وذلـك مفقـود،مور الغيبية التي ال ينبغي البـت فيهـا إال بـنصاأل

قـربه كــام  يف  وهـو صـالة موسـى عليــه الـصالة والـسالم،يبطـل إطـالق القـول بــه
، وكــذلك »صــحيحه« يف  ليلــة أرسي بــه عــىل مــا رواه مــسلمصرآه رســول اهللا

ك الليلــة كــام ثبــت يف بــهنبيــاء علــيهم الــصالة والــسالم مقتــدين صــالة األ  يف تلــ
 .»قبورهم يصلون يف نبياء أحياءاأل«:  أنه قالص بل ثبت عنه»الصحيح«

 »حاديـــث الـــصحيحةاأل« يف وقـــد خرجتـــه ،ســـناد جيـــدإأخرجـــه أبـــو يعـــىل ب
حـــديث أيب  يف  وذلـــك، مـــا هـــو أعـــم ممـــا ذكرنـــاصبـــل قـــد جـــاء عنـــه.)٦٢٢(

 فـــيجلس قـــد ،لـــه اجلـــسفيقـــال «: القـــرب يف ســـؤال امللكـــني للمـــؤمن يف هريـــرة
أرأيتـك هـذا الـذي كـان فـيكم :  فيقـال لـه،مثلت له الـشمس وقـد آذنـت للغـروب

ك :  فيقــوالن،دعــوين حتــى أصــيل:  فيقــول؟ ومــاذا تــشهد عليــه؟مــا تقــول فيــه إنــ
 .»ستفعل



 
 

٢٤١ 
) ٣٨٠-١/٣٧٩(واحلــــــاكم ) ٧٨١ (»صــــــحيحه« يف  أخرجــــــه ابــــــن حبــــــان

 الن ، هـو حـسن فقـط وإنـام! ووافقه الـذهبي»صحيح عىل رشط مسلم«: وقال
 .فيه حممد بن عمرو ومل حيتج به مسلم وإنام روى له مقرونا أو متابعة

ـــح  فبطـــل بـــذلك ،قـــربه يف أن املـــؤمن أيـــضا يـــصيل يف فهـــذا احلـــديث رصي
 وتــرجح أن املـراد بحــديث ابــن عمــر أن املقــربة ،القـول بــأن املــوتى ال يــصلون

 . واهللا أعلم، للصالةًليست موضعا
 وهــــي ،املقــــربة يف ومــــا ذكــــر معــــه عــــىل كراهــــة الــــصالةوقــــد دل احلــــديث 
 وذهــب بعـــض العلــامء إىل بطـــالن الـــصالة ،بعـــضها يف للتحــريم لظـــاهر النهــي

 واختـــاره ، وهـــو قـــول ابـــن حـــزم، عنـــهينهـــن النهـــي يـــدل عـــىل فـــساد املفيهـــا أل
 وروى ،)٢/١١٢ (»نيـــل االوطـــار« يف  والـــشوكاين،ســـالم ابـــن تيميـــةشـــيخ اإل

مقـــربة أو  يف مـــن صـــىل«: مـــام أمحـــد أنـــه قـــال عـــن اإل)٢٨-٢٧/ ٤(ابــن حـــزم 
وكـــره إلـــصالة إىل القـــرب ويف املقـــربة «: ثـــم قـــال ابـــن حـــزم.»ًإىل قـــرب أعـــاد أبـــدا

واحــتج ! ًك بــذلك بأســالــوزاعــي وســفيان ومل يــر ماوعــىل القــرب أبــو حنيفــة واأل
ــأن رســول اهللا  قــال ! صــىل عــىل قــرب املــسكينة الــسوداءصلــه بعــض مقلديــه ب

وهـذا عجـب ناهيـك بـه أن يكـون هـؤالء القـوم خيـالفون هـذا اخلـرب «: ابـن حـزم
 ثـــــم ، فــــال جييــــزون أن نـــــصىل صــــالة اجلنــــازة عــــىل مــــن دفــــن،فــــيام جــــاء فيــــه

كـل هـذه : قـال. خمالفـة للـسنن الثابتـة،يستبيحون ما ليس فيـه أثـر منـه وال إشـارة
ــث ذكرنــا إال صــالة اجلنــازة فإهنــا تــصىل،االثــار حــق   يف فــال حتــل الــصالة حي

 نحـرم مـا ،صقـد دفـن صـاحبه كـام فعـل رسـول اهللا  وعىل القـرب الـذي،املقربة
 مثــل مــا فعــل فــأمره وهنيــه ! مــن التقــرب إىل اهللا تعــاىل أن نفعــلُّدُعــَ ون،هنــى عنــه



 
 

٢٤٢ 
ك فباطــل، وفعلــه حــق،حــق ــ صــالة اجلنــازة  يف وفــيام قالــه: قلــت.« ومــا عــدا ذل
 حـــزم مـــن القـــائلني املقـــربة ولـــو كـــان ابـــن يف زهـــاانـــه ال نـــص عـــىل جو أل؛نظـــر

ولكنـــه يقـــول بـــبطالن : القيـــاس لقلنـــا أنـــه قـــاس ذلـــك عـــىل الـــصالة عـــىل القـــربب
ــأت إال  يف  وصــالة اجلنــازة،القيــاس مــن أصــله املقــربة خــالف الــسنة التــي مل ت

 بــــل قــــد جــــاء ،حملــــه يف املــــصىل ويف املــــسجد كــــام ســــبق بيانــــه يف بــــصالهتا
حـــديث أنـــس  يف روايــة يف النهــي الـــرصيح عــن الـــصالة عليهـــا بــني القبـــور كـــام

 . وهو احلديث الثاين منه،هذا الفصل يف املذكور
املقربة تـشمل كـل مكـان منهـا سـواء كـان القـرب أمـام  يف ثم إن كراهة الصالة

  ومــن املقــرر،ن النهــي مطلــق أل؛ أو عــن يــساره،املـصيل أو خلفــه أو عــن يمينــه
 ومل يـرد ،قيـدهصـول أن املطلـق جيـرى عـىل إطالقـه حتـى يـأيت مـا يعلم األيف 

وقـــد رصح بـــام ذكرنـــا بعـــض فقهـــاء احلنفيـــة وغـــريهم كـــام  هنـــا شـــئ مـــن ذلـــك،
: )٢٥ص ( »االختبــــارات العلميــــة« يف  فقــــال شــــيخ االســــالم ابــــن تيميــــة،يــــأيت
 والنهـي عـن ذلـك إنـام هـو سـد لذريعـة ،املقربة وال إليها يف وال تصح الصالة«

نــه  أل؛ ال يمنــع مــن الــصالةالــرشك وذكــر طائفــة مــن أصــحابنا أن القــرب والقــربين
كـــالم  يف  ولـــيس،ً وإنـــام املقـــربة ثالثـــة قبـــور فـــصاعدا،ال يتناولـــه اســـم املقـــربة

بــل عمــوم كالمهــم وتعلــيلهم واســتدالهلم  ،أمحــد وعامــة أصــحابه هــذا الفــرق
 واملقـربة كـل مـا ، وهـو الـصواب،يوجب منع الصالة عند قـرب واحـد مـن القبـور

اســم املقــربة ممــا  يف وكــل مــا دخــل: أصــحابناوقــال . ال أنــه مجــع قــرب،قــرب فيــه
 حلرمـــة القـــرب ً فهـــذا يعـــني أن املنـــع يكـــون متنـــاوال،حـــول القبـــور ال يـــصىل فيـــه

أنــه ال جتــوز الــصالة فيــه : مــدي وغــريه وذكــر اآل،املنفــرد وفنائــه املــضاف إليــه



 
 

٢٤٣ 
أي املـسجد الــذي قبلتـه إىل القــرب حتـى يكــون بـني احلــائط وبـني املقــربة حائــل 

 .»هذا منصوص أمحد«: بعضهموذكر .آخر
املقـربة  يف ويف كالم الشيخ رمحه اهللا الترصيح بأن علـة النهـي عـن الـصالة

خـــر أن  والقـــول اآل،ذلـــك يف  وهـــذا أحــد قـــويل العلـــامء،إنــام هـــي ســـد الذريعـــة
مـــذهب احلنفيـــة، وقـــد  يف  ومهــا قـــوالن!العلــة إنـــام هـــي نجاســـة أرض املقـــربة

ن  وذلــــــك أل،الثـــــاين مـــــنهام يف )١/٣٥٢ (»احلاشــــــية« يف نظـــــر ابـــــن عابـــــدين
 وال شــــك !االســــتحالة مطهــــرة عنــــدهم، فكيــــف تكــــون هــــذه العلــــة صــــحيحة؟

 كتبــــه، يف ســـالمول هـــو الـــصحيح،وقد بـــني ذلـــك شـــيخ اإلعنـــدنا أن القـــول األ
ــــرصا«: فراجــــع مــــثال كتابــــه واســــتدل لــــه بــــام ال جتــــده عنــــد غــــريه، ــــضاء ال  طاقت

 مـــــن كتــــــب احلنيفــــــة،» نيــــــةااخل« يف وعليــــــه مـــــشى ،)١٥٢،١٩٣(.»املـــــستقيم
 فقــــال عنــــد قــــول »مراقــــي الفــــالح«حاشــــيته عــــىل  يف اويطــــوأشــــار إليــــه الطح

نـــه تـــشبه  أل،بتثليـــث البـــاء«: )١/٢٠٨ (»املقـــربة يف وتكـــره الـــصالة«: الـــشارح
 اختــذوا قبــور ،لعنــة اهللا عــىل اليهــود والنــصارى: ص قــال،بــاليهود والنــصارى
 ،ه أو حتـــت مـــا هـــو واقـــف عليـــه وســـواء كانـــت فوقـــه أو خلفـــ،أنبيـــائهم مـــساجد

 منبوشــة أو ًويـستثنى مقــابر االنبيــاء علـيهم الــسالم فــال تكــره الـصالة فيهــا مطلقــا
 !»قبورهم يف هنم أحياء أل؛جهة القبلة يف  بعد أن ال يكون القرب،ال

 كيــف وهــو ينــاقض العلــة التــي ،وهــذا االســتثناء باطــل ظــاهر الــبطالن: قلــت
 وكيـــف يـــصح مثـــل هـــذا االســـتثناء ،عليهـــاذكرهـــا واحلـــديث الـــذي اســـتدل بـــه 

 ،لعـــن أهــل الكتـــاب ال ختـــاذ قبــور أنبيـــائهم مـــساجد يف حاديــث مستفيـــضةواأل
نبيـاء ألافـالنهي منـصب عـىل اختـاذ قبـور   هنانا عن ذلك،صثم صح أن النبي



 
 

٢٤٤ 
؟ واحلــق أن مثــل هــذا ! فكيــف يعقــل اســتثناؤهم، وغــريهم يلحــق هبــم،مبــارشة

 وقبــور االنبيــاء بــال ،ول الثــاين أن العلــة النجاســةاالســتثناء إنــام يتمــشى مــع القــ
رض أن تأكـل إن اهللا حـرم عـىل األ«: هنـم كـام قـال عليـه الـسالم أل؛شك طـاهرة
 .ولكن هذه العلة باطلة وما بني عىل باطل فهو باطل ،»نبياءأجساد األ

 . بناء املساجد عليها-٩
 : وفيه أحاديث

 صملــا نــزل برســول اهللا«: ا قــاالعــن عائــشة وعبــد اهللا بــن عبــاس معــ: االول
: طفــق يطــرح مخيــصة لــه عــىل وجهــه، فــإذا اغــتم هبــا كــشفها عــن وجهــه، فقــال

لعنــــــة اهللا عــــــىل اليهــــــود والنــــــصارى اختــــــذوا قبــــــور أنبيــــــائهم «-:وهــــــو كــــــذلك
 .»ما صنعوا] مثل[مساجد،حيذر 

) ٢/٦٧(ومــــــــــــــسلم ) ١/٦.٤٢٢/٨.٣٨٦/١١٦( أخرجــــــــــــــه البخــــــــــــــاري 
ـــــــــدارمي ) ١/١١٥(والنـــــــــسائي  وأمحـــــــــد ) ٤/٨٠(والبيهقـــــــــي ) ١/٣٢٦(وال

 . والزيادة ملسلم والدارمي وغريمها،)٢٧٥.٢٢٩.٣٤/ ١/٦.٢١٨(
مرضـــه  يف صقـــال رســـول اهللا: عـــن عائـــشة ريض اهللا عنهـــا قالـــت: الثـــاين

ـــــــائهم (: الـــــــذي مل يقـــــــم منـــــــه لعـــــــن اهللا اليهـــــــود والنـــــــصارى اختـــــــذوا قبـــــــور أنبي
أخرجــه .ن يتخــذ مــسجدافلــوال ذاك أبــرز قــربه غــري أنــه خــيش أ: قالــت.)مــساجد

                                                
الثمـــر «كتـــايب  يف االســـتثناء املـــذكور يف اوي وتناقـــصهطـــخطـــأ الطح يف د فـــصلت القـــولوقـــ) ١(

 ].منه[.»مته السنة والكتاب يف املستطاب



 
 

٢٤٥ 
وأمحـــــــــــد ) ٢/٣٩٩(وأبـــــــــــو عوانـــــــــــة ) ٨/١١٤، ١٩٨، ٣/١٥٦(البخـــــــــــاري 

 .طريق آخر عنها) ٦/٢٥٢.١٤٦(وله عنده .)٦/٢٥٥.١٢١.٨٠(
ويف (قاتـــل اهللا اليهـــود «: صقـــال رســـول اهللا: عـــن أيب هريـــرة قـــال: الثالـــث

أخرجـــه .»اختـــذوا قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد) لعـــن اهللا اليهـــود والنـــصارى: روايـــة
) ٢/٧١(وأبـــــــو داود ) ٢/٤٠٠(ومـــــــسلم وأبـــــــو عوانـــــــة ) ١/٤٢٢(لبخــــــاري ا

والروايــــــــة ) ٢/٢٨٤،٣٦٦،٣٩٦،٤٥٣،٥١٨( وأمحــــــــد )٤/٨٠(والبيهقــــــــي 
 .الثانية له وملسلم وأيب عوانة، وهي من طريق أخرى عن أيب هريرة

 ً،لعن اهللا قومـــــاًاللهــــم ال جتعـــــل قــــربي وثنــــا«: صعنــــه عـــــن النبــــي: الرابــــع
 يف وابـــــن ســـــعد) ٢/٢٤٦(أخرجـــــه أمحـــــد .»م مـــــساجداختـــــذوا قبـــــور أنبيـــــائه

بإســــناد صــــحيح، ) ٧/٣١٧ (»احلليــــة« يف وأبــــو نعــــيم) ٢/٣٦٢ (»الطبقــــات«
رواه أبـو يعـىل، وفيـه إسـحاق «: )٢٣ (»جممع الزوائـد« يف وأما قول اهليثمي،

 .»القرآن، وبقية رجاله ثقات يف بن أيب إرسائيل وفيه كالم لوقفه
 : فقيه نظر من وجوه

ـــرص عـــىل أيب يعـــىلإنـــه -١  »مـــسند أمحـــد« يف العـــزو فـــأوهم أنـــه لـــيس يف  اقت
 .وليس كذلك كام عرفت

 يف رحـــه كـــام هـــو مقـــررجيالقـــرآن ال  يف  ووقفـــه،أن إســـحاق املـــذكور ثقـــة -٢
 .املصطلح

 فاحلـديث صـحيح الشـك ، فهـو عنـد أمحـد مـن غـري طريقـه،أنه مل يتفـرد بـه -٣
 .فيه



 
 

٢٤٦ 
بــــسند ) ١٨٦-١/١٨٥ (»أاملوطــــ« يف أخرجــــه مالــــك.ولــــه شــــاهد مرســــل

 . عن أيب سعيد اخلدريًوروي موصوال .صحيح
 قبــــل أن يمــــوت بخمــــس صســــمعت النبــــي: عــــن جنــــدب قــــال: اخلــــامس

إين أبــــرأ إىل اهللا أن يكــــون يل ] قــــد كــــان يل فــــيكم أخــــوة وأصــــدقاء،و[: يقــــول
منكم خليل، فإن اهللا تعـاىل قـد اختـذين خلـيال، كـام اختـذ إبـراهيم خلـيال، ولـو 

متي خلـيال، الختـذت أبـا بكـر خلـيال، أال وإن مـن كـان قـبلكم أ من كنت متخذا
كـــــانو يتخـــــذون قبـــــور أنبيـــــائهم وصـــــاحليهم مـــــساجد، أال فـــــال تتخـــــذوا القبـــــور 

 .«مساجد، إين أهناكم عن ذلك
 ونــــــــــسبه الــــــــــشوكاين ،دون ســــــــــائر الــــــــــستة) ٦٨-٢/٦٧(أخرجـــــــــه مــــــــــسلم 

 يف مل ينــــسبه و، لــــه»الــــسنن الكــــربى «، فلعلــــه يعنــــيًللنــــسائي أيــــضا) ٢/١١٤(
) ٢/٤٠١ (»صـــحيحه« يف  نعـــم أخرجـــه عوانـــة، إال ملـــسلم وحـــده»الـــذخائر«

 .والزيادة له
    :  يقولصسمعت رسول اهللا: عن عبد اهللا بن مسعود قال: السادس

 ومـــن يتخـــذ القبــــور ،إن مـــن رشار النـــاس مـــن تدركـــه الــــساعة وهـــم أحيـــاء «
 يف ينادبإســـن) ٤٣٤٢.٤١٤٤.٤١٤٣.٣٨٤٤رقـــم (أخرجـــه أمحـــد .»مـــساجد

: ، وقــال ابــن تيميــة»صــحيحه« يف ورواه ابــن أيب شــيبة وابــن حبــان.حــسنني عنــه
رواه «: )٢/٢٧( فقــال »املــسند« يف وذهــل اهليثمــي عــن كونــه.»إســناده جيــد«

 .»وإسناده حسن«الكبري» يف الطرباين
تــذاكر بعــض نــسائه  ،صملــا كــان مــرض النبــي«: عــن عائــشة قالــت: الــسابع

 وقـد كانـت أم سـلمة وأم حبيبـة قـد أتتـا -)مارية( هلا كنيسة بأرض احلبشة يقال



 
 

٢٤٧ 
ــشة إن «: صفقــال النبــي: قالــت. فــذكرن مــن حــسنها وتــصاويرها-أرض احلب

، ثــــم ًبنــــوا عــــىل قــــربه مــــسجدا] فــــامت[أولئــــك إذا كــــان فــــيهم الرجــــل الــــصالح 
 .»]يوم القيامة[صوروا فيه تلك الصور، أولئك رشار اخللق عند اهللا 

والنــــــــسائي ) ٦٧-٢/٦٦(ومــــــــسلم ) ١/٤١٦،٤٢٢( أخرجــــــــه البخــــــــاري 
والـــــسياق )٤/٨٠( والبيهقــــي )٤٠١-٢/٤٠٠(وكــــذا أبــــو عوانــــة ) ١/١١٥(

والزيادتــــــان للــــــشيخني  ،)٤/١٤٠(وابــــــن أيب شــــــيبة )٦/٥١( وأمحــــــد ،هلــــــام
 .وغريمها

 يف أوردهتا،ويف البـــاب أحاديـــث أخـــرى عـــن مجاعـــة آخـــرين مـــن الـــصحابة
هــي تــدل داللــة قاطعــة عـــىل أن  و»حتــذير الــساجد مــن اختــاذ القبــور مـــساجد«

 ولــذلك قــال الفقيــه ،حــرام ملــا فيهــا مــن لعــن املتخــذين اختــاذ القبــور مــساجد
 : )١٢١-١/١٢٠ (»الزواجر« يف اهليتمي
 ثــــــم ســــــاق بعــــــض ،»اختــــــاذ القبــــــور مــــــساجد: الكبــــــرية الثالثــــــة والتــــــسعون«
وعـــد هـــذه مـــن «: حاديــث املتقدمـــة وغريهـــا ممـــا لـــيس عـــىل رشطنـــا ثـــم قـــالاأل

 وكأنـــه أخـــذ ذلـــك ممـــا ذكـــره مـــن هـــذه ،كـــالم بعـــض الـــشافعية يف ر وقـــعالكبـــائ
 وجعـل مــن ،نـه لعـن مــن فعـل ذلـك بقبــور أنبيائـه أل، ووجهـه واضــح،حاديـثاأل

ك بقبــور صــلحا   ففيــه حتــذير لنــا كــام،ه رش اخللــق عنــد اهللا يــوم القيامــةئفعــل ذلــ
ك مــن أن يــصن»حيــذر مــا صــنعوا«روايــة يف  ــ عوا ، أي حيــذر أمتــه بقولــه هلــم ذل

ك، قــصد الرجــل الــصالة : قــال بعــض احلنابلــة..فيلعنــوا كــام لعنــوا كــصنع أولئــ
 ديـــن ملــا يـــأذن بـــه اهللا ابتــداع و، هبـــا عــني املحـــادة هللا ورســـولهًعنــد القـــرب متربكــا

فـــــإن أعظــــم املحرمــــات وأســـــباب الــــرشك الـــــصالة  ،ً عنهــــا ثـــــم إمجاعــــاللنهــــي



 
 

٢٤٨ 
كراهــة حممــول عــىل  أو بناؤهــا عليهــا، والقــول بال، واختاذهــا مــساجد،عنــدها

 ، لعـــن فاعلـــهصإذ ال يظـــن بـــالعلامء جتـــويز فعـــل تـــواتر عـــن النبـــي غـــري ذلـــك،
وجتــــب املبــــادرة هلــــدمها وهــــدم القبــــاب التــــي عــــىل القبــــور إذ هــــي أرض مــــن 

نـــه هنـــى عـــن  أل،صهنـــا أســـست عـــىل معـــصية رســـول اهللا أل؛مـــسجد الـــرضار
رساج عـىل  وجتـب إزالـة كـل قنـديل أو ، هبـدم القبـور املـرشفةص وأمر،ذلك
 .»انتهى. وال يصح وقفه ونذره،قرب

 : حاديث املتقدمة يشمل عدة أموراأل يف هذا واالختاذ املذكور
 . هلاًالصالة إىل القبور مستقبال: األول
 .السجود عىل القبور: الثاين
 .بناء املساجد عليها: الثالث

  فقــد جـــاء؛ مــع دخـــوهلام فيــهانخــر ظــاهر مـــن االختــاذ واآلينواملعنــى الثــا
ذلــــــك  يف  وفــــــصلت القــــــول،حاديــــــث املتقدمــــــةبعــــــض األ يف الــــــنص علــــــيهام

حتــذير الــساجد مــن  «كتابنــا اخلــاص يف  هبــاًوأوردت أقــوال العلــامء مستــشهدا
املـــسجد  يف وذكـــرت فيـــه تـــاريخ إدخـــال القـــرب النبـــوي» اختـــاذ القبـــور مـــساجد

ك ال،حاديــث املتقدمـةومــا فيــه مـن املخالفــة لأل ،الـرشيف   وأن الــصالة مــع ذلــ
 .ذلك كله فلريجع إليه يف  فمن شاء بسط القول،تكره فيه خاصة

للتعبــــد  ومواســــم معروفــــة، ،أوقــــات معينــــة يف  تقــــصد،ًاختاذهــــا عيــــدا-١٠
ــــــدها قــــــال رســــــول :  حلــــــديث أيب هريــــــرة ريض اهللا عنــــــه قــــــال؛ريهــــــالغأو  ،عن

وحيــــثام كنــــتم  ،ًوال جتعلــــوا بيــــوتكم قبــــورا، ًال تتخــــذوا قــــربي عيــــدا«: صاهللا
وأمحــــد ) ١/٣١٩(أخرجــــه أبــــو داود .» فــــإن صــــالتكم تبلغنــــي،يلفــــصلوا عــــ



 
 

٢٤٩ 
 وهـــو صـــحيح ممـــا لـــه مـــن ، وهـــو عـــىل رشط مـــسلم،بإســـناد حـــسن) ٢/٣٦٧(

 .طرق وشواهد
 ) ٦/٢٨٣ (»احللية« يف  عند أيب نعيم،فله طريق أخرى عن أيب هريرة

رآين احلــسن بــن احلــسن «: ولــه شــاهد مرســل بإســناد قــوي عــن ســهيل قــال
:  فقـال،بيـت فاطمـة يتعـشى يف  فنـاداين وهـو،طالـب عنـد القـرببن عيل بـن أيب 
:  فقلــــت؟مــــايل رأيتــــك عنــــد القــــرب: فقــــال.ال أريــــده: فقلــــت ،هلــــم إىل العــــشاء
إن رسـول : ثـم قـال«إذا دخلـت املـسجد فـسلم«:  فقـال،صسلمت عىل النبي

 وصـــــلوا ،ً وال تتخــــذوا بيــــوتكم قبــــورا،ًال تتخــــذوا قــــربي عيــــدا«:  قــــالصاهللا
لعـن اهللا اليهـود اختـذوا قبـور أنبيـائهم  ،التكم تبلغنـي حيـثام كنـتمفـإن صـ ،عيل

 يف رواه ســـعيد بـــن منـــصور كـــام.مـــا أنـــتم ومـــن باالنـــدلس إال ســـواء، »مـــساجد
 يف  وهـــو عنـــد الـــشيخ اســـامعيل بـــن اســـحاق القـــايض، البـــن تيميـــة»االقتـــضاء«
 »...لعــن اهللا اليهــود«: دون قولــه)٣٠رقــم (»صفــضل الــصالة عــىل النبــي«
 . عىل املرفوع منه فقطًمقترصا) ٤/١٤٠(كذا رواه ابن أيب شيبة و

ولــه شــاهد آخــر بنحـــو هــذا مــن طريـــق عــيل بــن احلــسني عـــن أبيــه عــن جـــده 
 »حتــذير الــساجد«انظـر .وغــريه) ٢٠رقــم (ســامعيل القـايض إأخرجــه  .ًمرفوعـا

واحلــــديث دليــــل عــــىل حتـــــريم اختــــاذ قبــــور االنبيــــاء والـــــصاحلني ) ٩٩-٩٨(
ووجـه «: )١٥٦-١٥٥ص  (»االقتـضاء« يف  االسـالم ابـن تيميـةقال شيخ.عيدا

رض وقــد هنــى عــن اختــاذه  أفــضل قــرب عــىل وجــه األصالداللــة أن قــرب النبــي
وال : صثم قــــرن ذلــــك بقولــــه، مــــن كــــانًفقــــرب غــــريه أوىل بــــالنهي كائنــــا ،عيــــدا

                                                
 ].منه[.قام بنرشه الول مرة املكتب االسالمي بتحقيقنا، فيطلب منه) ١(



 
 

٢٥٠ 
 ،والـــدعاء والقـــراءة أي ال تعطلوهـــا عـــن الـــصالة فيهـــا» ًتتخـــذوا بيـــوتكم قبـــورا

 وهنـى عـن حترهيـا عنــد ،البيـوت يف منزلـة القبـور فـأمر بتحـري العبـادةفتكـون ب
 .عكس ما يفعله املرشكون من النصارى ومن تشبه هبم القبور،
 فهــذا أفــضل التــابعني مــن أهــل بيتــه عــيل بــن احلــسني ريض اهللا عــنهم،: قــال

ك الرجــل أن يتحــرى الــدعاء عنــد قــربه ــ واســتدل باحلــديث الــذي  ،صهنــى ذل
 فتبــني أن ، وهــو أعلــم بمعنــاه مــن غــريه،احلــسني عــن جــده عــيلســمعه مــن أبيــه 

 ،قــصده أن يقــصد الرجــل القــرب للــسالم عليــه ونحــوه عنــد غــري دخــول املــسجد
وكـــذلك ابـــن عمـــه حـــسن بـــن .ًورأى أن ذلـــك مـــن الـــدعاء ونحـــوه اختـــاذه عيـــدا

 فـانظر هـذه الـسنة كيـف أن خمرجهـا مـن ،ًحسن شيخ أهل بيته كره اختاذه عيـدا
 قــرب النــسب وقــرب صنــة وأهــل البيــت الــذين هلــم مــن رســول اهللاأهــل املدي

 .هنم إىل ذلك أحوج من غريهم فكانوا له أضبط أل؛الدار
 للمكــــان فهــــو املكــــان الــــذي يقــــصد االجــــتامع فيــــه ًوالعيــــد إذا جعــــل اســــام

ــى ومزدلفــة ،وإتيانــه للعبــادة عنــده أو لغــري العبــادة  كــام أن املــسجد احلــرام ومن
 جيتمعـون فيهـا وينتابوهنـا للـدعاء والـذكر ، للنـاسً مثابـةًيـداوعرفة جعلهـا اهللا ع

ـــــدها،والنـــــسك ـــــة ينتابوهنـــــا لالجـــــتامع عن  فلـــــام جـــــاء ، وكـــــان للمـــــرشكني أمكن
ك كلــه ــ  وهــذا النــوع مــن االمكنــة يــدخل فيــه قبــور االنبيــاء ،االســالم حمــا اهللا ذل

 .»والصاحلني
 : )١٨١ -١٧٥ص (ثم قال الشيخ 

ك ريض اهللا « كلام ،هــل املدينــةعنــه وغــريه مــن أهــل العلــم ألوهلــذا كــره مالــ
ــئدخــل أحــدهم املــسجد أن  : قــال،  وصــاحبيهص فيــسلم عــىل قــرب النبــيجيي



 
 

٢٥١ 
ــــــــك أل ــــــــام يكــــــــون ذل  ونحــــــــو ً أو أراد ســــــــفرا،مــــــــن ســــــــفر حــــــــدهم إذا قــــــــدموإن

 ،الـــسالم عليـــه إذا دخـــل املـــسجد للـــصالة ونحوهـــا يف ورخص بعـــضهم،ذلــك
ن ذلـك نــوع  أل؛ رخـص بـهًت أحــداوأمـا قـصده دائـام للــصالة والـسالم فـام علمـ

الـــسالم «:  لنـــا إذا دخلنـــا املـــسجد أن نقـــولعمـــع أنـــه قـــد رش..ًمـــن اختـــاذه عيـــدا
ــــــــه  آخــــــــر  يف  كــــــــام نقــــــــول ذلــــــــك»عليــــــــك أهيــــــــا النبــــــــي ورمحــــــــة اهللا وبركات

فخـــاف مالـــك وغـــريه أن يكـــون فعـــل ذلـــك عنـــد القـــرب كـــل ســـاعة : قـــال.صـــالتنا
ــــضا فــــإن  ًعيــــدا  مــــن اختــــاذ القــــربًنوعــــا فقــــد كــــان املهــــاجرون  ؛ذلــــك بدعــــةوأي
نــصار عــىل عهــد أيب بكــر وعمــر وعــثامن وعــيل ريض اهللا عــنهم جييئــون واأل

 يكرهــه مــن صالنبــي إىل املــسجد كــل يــوم لعلمهــم ريض اهللا عــنهم بــام كــان
هنـــم يــسلمون عليـــه حـــني دخـــول املـــسجد واخلـــروج إ و،ذلــك ومـــا هنـــاهم عنـــه

ومـا أحـسن مـا قـال  ،حياتـه يف ك ويف التشهد كام كانوا يسلمون عليه كـذل،منه
ـــك  ولكـــن كلـــام ضـــعف ،مـــة إال مـــا أصـــلح أوهلـــالـــن يـــصلح آخـــر هـــذه األ: مال

ك بــام أحــدثوه مــن ، ونقــص إيامهنــم،مــم بعهــود أنبيــائهممتــسك األ  عوضــوا ذلــ

                                                
آداب الــــدخول إىل املــــسجد  يف حاديــــث الــــواردةشــــئ مــــن األ يف  مل أر هــــذه الــــصيغة:قلــــت) ١(

إذا دخــــــل أحــــــدكم املــــــسجد فليــــــسلم عــــــىل « :واخلــــــروج منــــــه، وأخــــــذها مــــــن مطلــــــق قولــــــه
 »ســــننه« يف وأبــــو داود) ١/٤١٤ (»صــــحيحه« يف  احلــــديث أخرجــــه أبــــو عوانــــة»...النبــــيص

حـديت فاطمـة ريض اهللا  يف ، فمام ال خيفى بعده، ال سـيام وقـد جـاءت الـصيغة)٤٦٥رقم (
 أخرجـــه » صـــل عـــىل حممـــد وعـــىل آل حممـــد الـــسالم عـــىل رســـول اهللا، اللهـــم«: عنهـــا بلفـــظ

رقــم  (»الكلــم الطيــب«و.)٧٢ (»بــرار نــزل األ«وانظــر .وغــريه) ٨٤ -٨٢(ســامعيل إالقــايض 
 ].منه[.) بتحقيقي وضع املكتب االسالمي٦٣



 
 

٢٥٢ 
 منعـوا ًوبنـوه بنـاء، مـة اسـتالم القـرب وتقبيلـه والرشك وغريه هلذا كرهت األالبدع

 :  قال،الناس أن يصلوا إليه
وقـد ذكرنــا عــن أمحــد وغـريه أنــه أمــر مــن سـلم عــىل النبــي وصــاحبيه ثــم أراد 

ــــــدعو أن ينــــــرصف فيــــــستقبل القبلــــــة  وكــــــذلك أنكــــــر ذلــــــك مــــــن العلــــــامء ،أن ي
 ومــــن املتــــأخرين مثــــل أيب الوفــــاء بــــن عقيــــل وأيب ،املتقــــدمني كاملــــك وغــــريه

عــن صــحايب وال عــن تــابعي وال عــن إمــام  ومــا أحفــظ ال ،الفــرج ابــن اجلــوزي
 يف وال روى أحـــد وف أنـــه اســـتحب قـــصد شـــئ مـــن القبـــور للـــدعاء عنـــده،معـــر

ئمـــــة وال عـــــن أصـــــحابه وال عـــــن أحـــــد مـــــن األ.صال عـــــن النبـــــي ،ًذلـــــك شـــــيئا
 ،اآلثـارالـدعاء وأوقاتـه وأمكنتـه وذكـروا فيـه  يف  وقـد صـنف النـاس،املعروفني

 فــيام ً واحــداًفــضل الــدعاء عنــدها شــئ مــن القبــور حرفــا يف فــام ذكــر أحــد مــنهم
 ،فكيـــف جيـــوز واحلالـــة هـــذه أن يكـــون الـــدعاء عنـــدها أجـــوب وأفـــضل ،علـــمأ

وقــد أوجــب اعتقــاد : ؟ قــال!والــسلف تنكــره وال تعرفــه وتنهــى عنــه وال تــأمر بــه
 وربــام اجتمــع عنــدها ،اســتجابة الــدعاء عنــدها وفــضله أن تنتــاب لــذلك وتقــصد

 صوهــذا بعينــه هــو الــذي هنــى عنــه النبــي.مواســم معينــة يف اجتامعــات كثــرية
 يف  إن بعـض القبـور جيتمـع عنـدهاحتـى: قـال.» ًال تتخـذوا قـربي عيـدا«: بقوله

املحـرم أو رجـب أو شـعبان أو ذي احلجـة  يف  ويـسافر إليهـا إمـا،يوم مـن الـسنة
 ،يــوم عرفــة يف  وبعــضها،يــوم عاشــوراء يف  وبعــضها جيتمــع عنــدها،أو غريهــا
ون هلـا يـوم  بحيـث يكـ،وقـت آخـر يف وبعضها.النصف من شعبان يف وبعضها

 يف  كـام تقـصد عرفـة ومزدلفـة ومنــى،وجيتمـع عنـدها فيـه، مـن الـسنة تقـصد فيـه
 بـل ربـام كـان ، وكـام يقـصد مـصىل املـرص يـوم العيـدين،أيام معلومـة مـن الـسنة

 ومنهــا مـا يـسافر إليــه ،الــدين والـدنيا أهـم وأشـد يف االهـتامم هبـذه االجتامعـات



 
 

٢٥٣ 
 لقــصد الــدعاء عنــده والعبــادة أو وقــت غــري معــني،وقــت معــني يف مــن االمــصار

هنـــاك،كام يقـــصد بيـــت اهللا احلـــرام لـــذلك وهـــذا الـــسفر ال أعلـــم بـــني املـــسلمني 
 : قال.النهي عنه يف خالفا

 ويف اجلملـــة األســـبوع،يـــوم معـــني مـــن  يف ومنهـــا مـــا يقـــصد االجـــتامع عنـــده
 صل عنـــد هـــذه القبــــور هـــو بعينـــه الــــذي هنـــى عنـــه رســــول اهللاَعــــْفُهـــذا الـــذي ي

وقـت معـني  يف فإن اعتياد قـصد املكـان املعـني»  تتخذوا قربي عيداال«: بقوله
ثـم ينهـى عـن دق  ، هـو بعينـه معنـى العيـداألسـبوععائد بعـود الـسنة أو الـشهر أو 

: )يعنـي أمحـد(قـال . أمحـد إنكـارهاإلمـامذلك وجله،وهذا هو الـذي تقـدم عـن 
ثـم قـال .حلـسنيوذكر ما يفعل عنـد قـرب ا. وأكثروا هذا جدا يف وقد أفرط الناس

 : الشيخ
 ومـا يفعـل بـالعراق ،هـذا مـا يفعـل بمـرص عنـد قـرب نفيـسة وغريهـا يف ويـدخل

 وقــرب احلــسني وحذيفــة بــن ،إنــه قــرب عــيل ريض اهللا عنــه: عنــد القــرب الــذي يقــال
أكثـر  يف وما يفعل عنـد قـرب أيب يزيـد البـسطامي إىل قبـور كثـرية...و...اليامن و

 : الق. ال يمكن حرصهااإلسالمبالد 
وقـت  يف  واالجـتامع العـام عنـدها،وقـت معـني يف واعتياد قصد هذه القبور

ذلـك  يف  وال أعلـم بـني املـسلمني أهـل العلـم، كام تقدمًختاذها عيداامعني هو 
وال يغـــرت بكثـــرة العـــادات الفاســـدة فـــإن هـــذا مـــن التـــشبه بأهـــل الكتـــابني ، ًخالفــا

ك إنــام هــو اعتقــاد  وأ،مــةهــذه األ يف  أنــه كــائنصالــذي أخربنــا النبــي ــ صــل ذل
القلـوب ال نمحـى ذلـك  يف  وإال فلـو مل يقـم هـذا االعتقـاد،فضل الدعاء عنـدها



 
 

٢٥٤ 
 ، كالــصالة عنــدها وأوىلًفــإذا كــان قــصدها جيــر هــذه املفاســد كــان حرامــا، كلــه

 .»يامن لباب اإلً لباب الرشك، وإغالقاًوفتحا ،وكان ذلك فتنة للخلق
املدينـــة  يف  مــا هـــو مــشاهد اليــوم ا أوليــًذلـــك دخــوال يف وممــا يــدخل: قلــت
للــسالم عليــه : صمــن قــصد النــاس دبــر كــل صــالة مكتوبــة قــرب النبــي املنــورة،

ــى ليــضج املــسجد هبــم،  ويرفعــون أصــواهتم لديــه،،والــدعاء عنــده وبــه وال  حت
بـل إهنـم ليحـافظون  !موسـم احلـج حتـى لكـأن ذلـك مـن سـنن الـصالة يف سيام

ك يقــع مــن مــرأى ومــسمع مــن عليــه أكثــر مــن حمــافظتهم عــىل الــسن ــ ن وكــل ذل
ا عـىل غربـة ًفَسـَأَ وو، فإنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون، وال أحد منهم ينكـر،مروالة األ

 الذي ينبغـي أن يكـون أبعـد املـساجد بعـد ص ويف مسجد النبي،الدين وأهله
 .املسجد احلرام عام خيالف رشيعته عليه الصالة والسالم

م ابــــن تيميــــة أن بعــــض أهــــل العلــــم كــــالم شــــيخ االســــال يف وقــــد ســــبق ،هــــذا
ـــــه إذا دخـــــل املـــــسجد للـــــصالة  يف رخـــــص ـــــان القـــــرب الـــــرشيف للـــــسالم علي إتي
: كثـــار والتكـــرار بـــدليل قولـــه عقـــب ذلـــك وكـــأن ذلـــك يفيـــد عـــدم اإل،ونحوهـــا

 .» رخص فيهً للصالة والسالم فام علمت أحداًوأما قصده دائام«
العلــم هــو الــذي وهــذا الرتخــيص الــذي نقلــه الــشيخ عــن بعــض أهــل : قلــت

ــــرا فيجوز ملــــن باملدينــــة إتيــــان القــــرب ،ه ونعتمــــد عليــــه بــــرشط القيــــد املــــذكورن
 كـــام هـــو ًمـــن اختـــاذه عيـــدا ن ذلـــك لـــيس أل؛ً أحيانـــاصالـــرشيف للـــسالم عليـــه

فــال جيــوز نفــي  ،دلــة العامــةوالــسالم عليــه وعــىل صــاحبيه مــرشوع باأل ،ظــاهر
مكــان اجلمــع بمالحظــة إل ،ً عــن اختــاذ قــربه عيــداص لنهيــهًاملــرشوعية مطلقــا

 مـــن الـــسلف كـــان ً وال خيـــرج عليـــه أننـــا ال نعلـــم أن أحـــدا،الـــرشط الـــذي ذكرنـــا



 
 

٢٥٥ 
 ،ن عـدم العلــم بالـشئ ال يـستلزم العلـم بعدمــه كـام يقـول العلــامء أل،يفعـل ذلـك

دلـــة العامـــة مـــادام أنـــه ال يثبـــت مـــا ته األيثبـــات مـــرشوعففـــي مثـــل هـــذا يكفـــي إل
 »القاعــدة اجلليلــة« يف ســالم قــد ذكــرخ اإلعــىل أن شــي.يعارضــها فــيام نحــن فيــه

رأيتــه  ،كــان ابـن عمــر يـسلم عــىل القـرب: عــن نـافع أنــه قـال)  طبـع املنـار٨٠ص (
 الـسالم عـىل ،صالـسالم عـىل النبـي: مائة مرة أو أكثر جييـئ إىل القـرب فيقـول

ــــكإ فــــ؛ ثــــم ينــــرصف، الــــسالم عــــىل أيب،أيب بكــــر ــــه كــــان يفعــــل ذل    ن ظــــاهره أن
ـــ ممـــا يبعـــد محـــل هـــذا األ،»مائـــة مـــرة«ن قولـــه  أل؛ الـــسفرقامـــة الحالـــة اإليف  ر ث

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىل 
 .حالة السفر

 :  السفر إليها-١١
 : وفيه أحاديث

ال تـــشد الرحـــال إال إىل ثالثـــة «:  قـــالصعـــن أيب هريـــرة عـــن النبـــي: ولاأل
 .»قىص ومسجد األ،صومسجد الرسول املسجد احلرام،: مساجد

 ،مــــسجد الكعبــــة: ثــــة مــــساجدإنــــام يــــسافر إىل ثال«: ويف روايــــة عنــــه بلفــــظ
 ومــسلم بــاللفظ ،ولأخرجــه البخــاري بــاللفظ األ.» ومــسجد إيليــاء،ومــسجدي

 وأخرجـــــه مـــــن الطريـــــق االول أصـــــحاب الـــــسنن ،خـــــر مـــــن طريـــــق ثـــــان عنـــــهاآل
 .وغريهم

وقـد خرجـت  )١/٣٣٠(والـدارمي ) ٢/٥٠١(وله طريق ثالـث عنـد أمحـد 
 .»الثمر املستطاب« يف ًاحلديث مبسوطا



 
 

٢٥٦ 
ال تـشد «:  يقـولص أيب سعيد اخلدري قـال سـمعت رسـول اهللاعن: الثاين

ــــــــة مــــــــساجد) ال تــــــــشدوا: ويف لفــــــــظ( مــــــــسجدي هــــــــذا، : الرحــــــــال إال إىل ثالث
 .»واملسجد احلرام، واملسجد االقىص

املــــصدر  يف  ولــــه عنــــه أربعــــة طــــرق أوردهتــــا، أخرجــــه الــــشيخان وغريمهــــا
 .خر ملسلمالسابق واللفظ اآل
 :  وعنه اثنان،ر بن حوشبيروهيا شه: والطريق الرابعة

 لقينــا أبــا ســعيد ونحــن نريــد الطــور،«: ليــث بــن أيب ســليم عنــه قــال: أحــدمها
 . احلديث»...ال تعمل املطي إال«:  يقولصسمعت رسول اهللا: فقال

ســــمعت أبــــا ســــعيد اخلــــدري «: عبــــد احلميــــد بــــن هبــــرام عنــــه قــــال: خــــرواآل
 ينبغــي للمطــي أن ال«: صقــال رســول اهللا: وذكــرت عنــده صــالة الطــور، فقــال

ـــــــــــــــه الـــــــــــــــصالة غـــــــــــــــري املـــــــــــــــسجد  ـــــــــــــــه إىل مـــــــــــــــسجد يبتغـــــــــــــــى في تـــــــــــــــشد رحال
 .)٣/٩٣،٦٤(أخرجهام أمحد .احلديث.»احلرام

 فهـي »إىل مـسجد يبتغـي فيـه الـصالة«وشهر ضعيف،وقد تفرد هبـذه الزيـادة 
طريــق  يف حتــى وال ،خــرى عــن أيب ســعيدالطــرق األ يف منكــرة لعــدم ورودهــا

ــث عــن شــهر، وكــذلك مل تــرد ــث األاأل  يفلي وهــي ثامنيــة وغالبهــا  خــرى،حادي
فعـدم ورود » الثمـر املـستطاب« يف وقـد سـقتها كلهـا هلا أكثر من طريـق واحـد،

ــث عــىل كثرهتــا وتعــدد خمارجهــا ألشــئ مــن هــذه األ يف هــذه الزيــادة كــرب حادي
 فهــــي مــــن أوهــــام شــــهر بــــن حوشــــب أو ،دليــــل عــــىل نكــــارة الزيــــادة وبطالهنــــا

ــــضعف مــــن قبــــل حفظــــه فــــإ،الــــراوي عنــــه عبــــد احلميــــد  وقــــال ،ن فيــــه بعــــض ال
 .»صدوق كثري االوهام«: »التقريب«ترمجة شهر من  يف احلافظ



 
 

٢٥٧ 
مـن أيـن : فقـال ،ٍعن أيب برصة الغفـاري أنـه لقـي أبـا هريـرة وهـو جـاء: الثالث

أمــــا إين لــــو أدركتــــك مل : أقبلــــت مــــن الطــــور، صــــليت فيــــه، قــــال: أقبلــــت؟ قــــال
 تـــــشد الرحـــــال إال إىل ثالثـــــة ال«:  يقـــــولصإين ســـــمعت رســـــول اهللا تـــــذهب،
أخرجــــه .»قــــىصاملــــسجد احلــــرام، ومــــسجدي هــــذا، واملــــسجد األ: مــــساجد

ولـــه عنـــد .والـــسياق لـــه، وإســـناده صـــحيح) ٦/٧(وأمحـــد ) ١٣٤٨(الطيالـــيس 
 .خر صحيحأمحد طريقان آخران، إسناد االول منهام حسن، واآل

 أن  إال،وأخرجــه مالـــك والنــسائي والرتمـــذي وصــححه مـــن الطريــق الثالـــث
ويف متنـــه .ســـنده فجعلـــه مـــن مـــسند بـــرصة بـــن أيب بـــرصة يف أحـــد الـــرواة أخطـــأ

 .»التعمل املطي«: حيث قال
: فقـال أردت اخلـروج إىل الطـور فـسألت ابـن عمـر،«: عن قزعة قـال: الرابع
ــــــة مــــــساجد«:  قــــــالص ت أن النبــــــيلمــــــأمــــــا ع ــــــشد الرحــــــال إال إىل ثالث : ال ت

، ودع عنــــــك »قـــــىص األ واملـــــسجد،ص املـــــسجد احلـــــرام، ومـــــسجد النبـــــي
بإسـناد صـحيح ) ٣٠٤ص  (»يف أخبـار مكـة«أخرجه االزرقـي .»الطور فال تأته

) ٤/٤ (»املجمـــع« يف رجالـــه رجـــال الـــصحيح، وأورد املرفـــوع منـــه اهليثمـــي
 .»وسط ورجاله ثقاتالكبري واأل يف رواه الطرباين«: وقال

مثـل  ،حاديث حتريم الـسفر إيل موضـع مـن املواضـع املباركـةويف هذه األ
ـــشد« وهـــي وإن كانـــت بلفـــظ النفـــي ،مقـــابر االنببـــاء والـــصاحلني  فـــاملراد ،»ال ت
فـــال رفـــث وال فـــسوق وال ﴿:  عـــىل وزن قولـــه تعـــاىل،النهـــي كـــام قـــال احلـــافظ

كأنـــه ،هـــو أبلـــغ مـــن رصيـــح النهي«:  وهـــو كـــام قـــال الطيبـــي،﴾احلـــج يف جـــدال



 
 

٢٥٨ 
ا بـــام اختـــصت ال يـــستقيم أن يقـــصد بالزيـــارة إال هـــذه البقـــاع الختـــصاصه: قـــال
 .»به

احلـديث  يف ومما يشهد لكون النفـي هنـا بمعنـى النهـي روايـة ملـسلم: قلت
 : ثم قال احلافظ.»ال تشدوا«: الثاين
ــشد الرحــال ،االســتثناء مفــرغ ،»إال إىل ثالثــة مــساجد«: قولــه«    والتقــدير ال ت

 يف  الن املــستثنى منــه، منــع الــسفر إىل كــل موضــع غريهــاوالزمــهإىل موضــع، 
 ولكــــــن يمكــــــن أن يكــــــون املــــــراد بــــــالعموم هنــــــا ،رغ مقــــــدر بــــــأعم العــــــاماملفــــــ

 .» وهو املسجد،املخصوص
 يف  ملــــا تقــــدم؛ولوالــــصواب التقــــدير األ وهــــذا االحــــتامل ضــــعيف،: قلــــت

ثـم قــال  ، ويـأتى بيانـه،نكـار الـسفر إىل الطــورإحـديث أيب بـرصة وابـن عمــر مـن 
 : احلافظ
تهـــا عـــىل غريهـــا لكوهنـــا  ومزي،ويف هـــذا احلـــديث فـــضيلة هـــذه املـــساجد«

 والثـــاين كـــان قبلـــة ، وإليـــه حجهـــم، قبلـــة النـــاس،ولن األ وأل،نبيـــاءمـــساجد األ
 ): قال(. والثالث أسس عىل التقوى،مم السالفةاأل

 ًشــد الرحــال إىل غريهــا كالــذهاب إىل زيــارة الــصاحلني أحيــاء يف واختلــف
ــــربك هبــــا،، وإىل املواضــــع الفاضــــلةًوأمواتــــا فقــــال   فيهــــا، والــــصالة، لقــــصد الت

 بظـــاهر ًحيـــرم شـــد الرحـــال إىل غريهـــا عمـــال«: الـــشيخ أبـــو حممـــد اجلـــويني
                                                

 هو عبد اهللا بن يوسف شيخ الشافعية ووالد إمام احلرمني عبـد امللـك بـن عبـد اهللا، كـان إمامـا) ١(
 ].منه[.)٤٣٨(مات سنة .واالدبالتفسري والفقه يف 



 
 

٢٥٩ 
ــــاض وطائفــــة، وأشــــار القــــايض حــــسني إىل اختيــــاره،»احلــــديث ــــه قــــال عي  ، وب

ويـــدل عليـــه مـــا رواه أصـــحاب الـــسنن مـــن إنكـــار أيب بـــرصة الغفـــاري عـــىل أيب 
 ،» مـا خرجـتلـو أدركتـك قبـل أن ختـرج«:  وقـال لـه،هريرة خروجـه إىل الطـور
 ، فــــدل عــــىل أنــــه يــــرى محــــل احلــــديث عــــىل عمومــــه،واســـتدل هبــــذا احلــــديث

 والـــصحيح عنـــد إمـــام احلـــرمني وغـــريه مـــن الـــشافعية أنـــه ال ، أبـــو هريـــرةووافقـــه
 :  وأجابوا عن احلديث بأجوبة،حيرم
منهـــــا أن املــــــراد أن الفــــــضيلة التامــــــة إنــــــام هــــــي شــــــد الرحــــــال إىل هــــــذه  -١

روايــة المحــد ســيأيت ذكرهــا  يف  وقـد وقــع، جــائزاملـساجد بخــالف غريهــا فإنــه
 .غري التحريم يف  وهو لفظ ظاهر»ال ينبغي للمطي أن تعمل«: بلفظ

مـسجد مـن  يف  ومنها أن النهـي خمـصوص بمـن نـذر عـىل نفـسه الـصالة-٢
 . قاله ابن بطال، فإنه ال جيب الوفاء به،سائر املساجد غري الثالثة

 وأنـه ال تـشد الرحـال إىل مـسجد ،فقـطومنهـا أن املـراد حكـم املـساجد  -٣
 وأمـــا قـــصد غـــري املـــساجد لزيـــارة ،مـــن املـــساجد للـــصالة فيـــه غـــري هـــذه الثالثـــة

 يف  فــال يــدخل، أو طلــب علــم أو جتــارة أو نزهــة،صــالح أو قريــب أو صــاحب
ســـمعت أبـــا :  ويؤيـــده مـــا روى أمحـــد مــن طريـــق شـــهر بـــن حوشــب قـــال،النهــي
ال «: صقــــال رســــول اهللا: فقــــال -الطــــور يف  وذكــــرت عنــــده الــــصالة-ســــعيد

ينبغــــي للمطــــي أن تــــشد رحالــــه إىل مــــسجد تبتغــــى فيــــه الــــصالة غــــري املــــسجد 
 وإن كـان فيـه ،وشهر حـسن احلـديث .»ومسجدي االقىص، احلرام،واملسجد
 .»بعض الضعف



 
 

٢٦٠ 
شـــهر أنـــه حـــسن  يف قولـــه يف لقـــد تـــساهل احلـــافظ رمحـــه اهللا تعـــاىل: قلـــت
 ومــــن ، كــــام ســـبق»وهـــامكثـــري األ«: »بالتقريــــ« يف  مـــع أنــــه قـــال فيـــه،احلـــديث

 كـــام قـــرره احلـــافظ ،املعلـــوم أن مـــن كـــان كـــذلك فحديثـــه ضـــعيف ال حيـــتج بـــه
فــإنام يكــون كــذلك عنــد   ثــم هــب أنــه حــسن احلــديث،»رشح النخبــة« يف نفــسه

خـالف مجيـع الـرواة الـذين رووا احلـديث عـن أيب  أمـا وهـو قـد ،عدم املخالفة
 فكيــف ،ه مــن الــصحابة كــام تقــدم بيانــهخــرين الــذين رووه عــن غــري واآل،ســعيد

مثـل هـذه  يف ؟ بـل هـو منكـر احلـديث!يكون حسن احلديث مع هذه املخالفـة
إىل «احلــــديث  يف أضــــف إىل ذلــــك أن قولــــه. دون أي شــــك أو ريــــب،احلالــــة
 فقـد ذكرهـا عنـه عبـد احلميـد ومل يـذكرها ؛ مما مل يثبت عن شـهر نفـسه»مسجد

ــث بــن أيب ســليم يــة عنــه أرجــح ملوافقتهــا لروايــات الثقــات وهــذه الروا ،عنــه لي
 .كام عرفت

 آخـــر عـــىل بطـــالن ذكـــر هـــذه ًحديثـــه جيـــد فيـــه دلـــيال يف وأيـــضا فـــإن املتأمـــل
أن أبــــا ســــعيد اخلــــدري احــــتج باحلــــديث عــــىل شــــهر :  وهــــو قولــــه،الزيــــادة فيــــه

 فلـــو كـــان فيـــه هـــذه الزيـــادة التـــي ختـــص حكمـــه باملـــساجد ،لذهابـــه إىل الطـــور
يب ســعيد ريض اهللا عنــه أن حيــتج بــه  ملــا جــاز أل،الفاضــلةدون ســائر املواضــع 

 وإنـام هـو اجلبـل املقـدس الـذي كلـم اهللا تعـاىل ،ن الطور ليس مسجدا أل،عليه
ولكــان اســتدالل ،  فــال يــشمله احلـديث لــو كانــت الزيــادة ثابتـة فيــه،موسـى عليــه

 ، ال يعقـل أن يـسكت عنـه شـهر ومـن كـان معـه،ًأيب سعيد به واحلالـة هـذه ومهـا
 ص وأهنـــا ال أصـــل هلـــا عـــن رســـول اهللا،فكـــل هـــذا يؤكـــد بطـــالن هـــذه الزيـــادة

 فالواجـــب البقـــاء ،فثبـــت ممـــا تقـــدم أنـــه ال دليـــل خيـــصص احلـــديث باملـــساجد
 . وهو احلق،عىل عمومه الذي ذهب إليه أبو حممد اجلويني ومن ذكر معه



 
 

٢٦١ 
 : ول والثاين، فأقولبقي علينا اجلواب عىل جواهبم األ

 : اب ساقط من وجهني إن هذا اجلو-١
نـه احلـديث أل يف  غـري ثابـث»..ال ينبغـي«أن اللفظ الـذي احتجـوا بـه : االول

 .تفرد به شهر وهو ضعيف كام سبق بيانه
 بــــل ،غــــري التحــــريم يف  فــــال نــــسلم أنــــه ظــــاهر،هــــب أنــــه لفــــظ ثابــــت: الثــــاين

ك مــن الكتــاب والــسنة كثــرية واأل،العكــس هــو الــصواب ــ ــزئ ،دلــة عــىل ذل  أجت
 : ببعضها

ســـبحانك مــــا كــــان ينبغــــي لنـــا أن نتخــــذ مــــن دونــــك  قــــالوا﴿: قولـــه تعــــاىل-أ
 .)١٨: الفرقان(﴾أولياء
ـــــار«: صقولـــــه-ب ـــــار إال رب الن ـــــو داود .»ال ينبغـــــي أن يعـــــذب بالن رواه أب

ـــــن مـــــسعود) ٢٦٧٥( مـــــن حـــــديث أيب ) ٢/٢٢٢( والـــــدارمي ،مـــــن حـــــديث اب
 .هريرة
 .رواه مسلم.»ال ينبغي لصديق أن يكون لعانا «-ج
 .رواه مسلم.»..ل حممدإن الصدقة ال تنبغي آل« -د
 .رواه البخاري.»إنه خري من يونس بن متى: ال ينبغي لعبد أن يقول «-ـه

 وهــم ال ، فهــو يــدل عــىل الكراهــة،غــري التحــريم يف هــب أنــه ظــاهر: الثالــث
الـصحيح عنـد أصـحابنا أنـه ال حيـرم «:  للنووي»رشح مسلم« ففي ،يقولون هبا
 .ديث حجة عليهم عىل كل حال فاحل.!»وال يكره



 
 

٢٦٢ 
نــــــه ال دليــــــل عــــــىل أل؛ إن هــــــذا اجلــــــواب كالــــــذي قبلــــــه ســــــاقط االعتبــــــار-٢

التخــصيص، فالواجــب البقــاء عــىل العمـــوم ال ســيام وقــد تأيــد بفهــم الـــصحابة 
 عمــر، وأيب سـعيد إن صــح نوا احلــديث أيب بـرصة، وأيب هريــرة، وابـولـذين را

وهـــم أدرى  الـــسفر إىل الطـــور، بـــه عـــىل املنـــع مـــن ً فقـــد اســـتدلوا مجيعـــا-عنـــه
 : )٢/٢٥١ (»سبل السالم« يف باملراد منه من غريهم، ولذلك قال الصنعاين

 ، واســـــتدلوا بـــــام ال يـــــنهض،وذهـــــب اجلمهـــــور إىل أن ذلـــــك غـــــري حمـــــرم«
ـــث البـــاب بت  وال ينبغـــي التأويـــل إال بعـــد أن يـــنهض ،ويـــل بعيـــدةآوتـــأولوا أحادي
 : )١/٣١٠ (»تح العالمف« زاد عقبه »عىل خالف ما أولوه الدليل

احلـــث عــىل الزيـــارة النبويـــة وفـــضيلتها  يف حاديـــث الـــواردةواأل وال دليــل،«
 ال ،مـــع أهنـــا كلهـــا ضـــعاف أو موضـــوعات مـــر بـــشد الرحـــل إليهـــا،لـــيس فيهـــا األ

 ومل يـتفطن أكثــر النـاس للفـرق بـني مـسألة الزيــارة ،يـصلح شـئ منهـا لالسـتدالل
 البـاب عـن منطوقـه الواضـح بـال دليـل  فـرصفوا حـديث،وبني مسألة السفر إليهـا

 .»يدعو إليه
 املـــشار إليهــا اهتــم الـــشيخ الــسبكي عفــا اهللا عنـــا وعنــه شـــيخ غفلــةولل: قلــت

 مــع أنــه ،االســالم ابــن تيميــة بأنــه ينكــر زيــارة القــرب النبــوي ولــو بــدون شــد رحــل
ك، والــذاكرين لفــضلها وآداهبــا،كــان مــن القــائلني هبــا ــ غــري مــا  يف  وقــد أورد ذل

 ورد هتمـــة الـــسبكي ، وقـــد تـــوىل بيـــان هـــذه احلقيقـــة مـــن كتبـــه الطيبـــةكتـــاب
الـــــصارم «مؤلـــــف كبـــــري أســـــامه  يف العالمـــــة احلـــــافظ حممـــــد بـــــن عبـــــد اهلـــــادي

 يف نقــل فيـه عــن ابـن تيميــة النـصوص الكثــرية: »الـرد عــىل الـسبكي يف املنكـى
                                                

 ].منه[.»جمموعة الرسائل الكربى«من ) ٣/٣٩٠(« مناسك احلج»مثل كتابه ) ١(



 
 

٢٦٣ 
 ،فــــضلها يف حاديــــث الــــواردةوأورد فيــــه األ.جــــواز الزيــــارة بــــدون الــــسفر إليهــــا

 وفيـــه فوائـــد أخـــرى ،وبـــني مـــا فيهـــا مـــن ضـــعف ووضـــع ،ًوتكلـــم عليهـــا مفـــصال
ــــــة،كثــــــرية ــــــة وتارخيي ــــــة وحديثي ــــــسعى إىل ، فقهي حري بكــــــل طالــــــب علــــــم أن ي

 .االطالع عليها
ثـــم إن النظـــر الـــسليم حيكـــم بـــصحة قـــول مـــن ذهـــب إىل أن احلـــديث عـــىل 

ــــه إذا كــــان بمنطوقــــه يمنــــع مــــن الــــسفر إىل مــــسجد غــــري املــــساج أل؛عمومــــه د ن
 ،غـــري املـــسجد يف أي مـــسجد أفـــضل منهـــا يف  مـــع العلـــم بـــأن العبـــادة،الثالثـــة
ك املــسجد هــو »أحــب البقــاع إىل اهللا املـساجد«: صوقـال  حتــى ولــو كـان ذلــ

املــسجد الــذي أســس عــىل التقــوى أال وهــو مــسجد قبــاء الــذي قــال فيــه رســول 
 ن يمنـــعمـــر كـــذلك فـــأل إذا كـــان األ،»مـــسجد قبـــاء كعمـــرة يف صـــالة«: صاهللا

 ال ســـيام إذا كـــان ،احلـــديث مـــن الـــسفر إىل غريهـــا مـــن املـــواطن أوىل وأحـــرى
 مــن أجــل الــصالة فيــه ،املقــصود إنــام هــو مــسجد بنــي عــىل قــرب نبــي أو صــالح

ك،والتعبــد عنــده ــشارع ، وقــد علمــت لعــن مــن فعــل ذلــ  فهــل يعقــل أن يــسمح ال
 ؟ !احلكيم بالسفر إىل مثل ذلك ويمنع من السفر إىل مسجد قباء

ــــشافعي وغــــريه مــــن : صــــةواخلال إن مــــا ذهــــب إليــــه أبــــو حممــــد اجلــــويني ال
 هــــو الــــذي ،حتــــريم الــــسفر إىل غــــري املــــساجد الثالثــــة مــــن املواضــــع الفاضــــلة

 فـــــال جــــرم اختـــــاره كبــــار العلـــــامء املحققــــني املعـــــروفني ،جيــــب املـــــصري إليــــه
الفقـــــه عـــــن اهللا ورســـــوله أمثـــــال شـــــيخي  يف  وتعمقهـــــم،الفهـــــم يف باســــتقالهلم

فــإن هلــم البحــوث والكثــرية ؛ ن تيميــة وابــن القــيم رمحهــم اهللا تعــاىلســالم ابــاإل



 
 

٢٦٤ 
 ومـــــــن هـــــــؤالء االفاضـــــــل الـــــــشيخ ويل اهللا ،هـــــــذه املـــــــسألة اهلامـــــــة يف النافعـــــــة
 : )١/١٩٢(» احلجة البالغة« يف ذلك ما قال يف ومن كالمه ،الدهلوي

كان أهل اجلاهلية يقـصدون مواضـع معظمـة بـزعمهم يزوروهنـا ويتربكـون «
 لــئال يلحـــق ، الفـــسادصَّدَسَ فــ،يــه مـــن التحريــف والفـــساد مــا ال خيفـــىوف ،هبــا

ـــشعائر  واحلـــق عنـــدي أن ،ولـــئال يـــصري ذريعـــة لعبـــادة غـــري اهللا ،غـــري الـــشعائر بال
 .»النهي يف ولياء والطور كل ذلك سواء وحمل عبادة ويل من األ،القرب

ي النهـــ يف خامتـــة هـــذا البحـــث أنـــه ال يـــدخل يف وممـــا حيـــسن التنبيـــه عليـــه
ك احلاجــة حيــث ،الــسفر للتجــارة وطلــب العلــم  فــإن الــسفر إنــام هــو لطلــب تلــ
ـــــارة األ،كانـــــت ال خلـــــصوص املكـــــان ـــــه هـــــو  يف خ وكـــــذلك الـــــسفر لزي اهللا فإن

 .)٢/١٨٦ (»الفتاوي« يف املقصود كام قال شيخ االسالم ابن تيمية
 . إيقاد الرسج عندها-١٢

 : دة أمورعوالدليل عىل ذلك 
كــــل «: صدثــــة ال يعرفهـــا الـــسلف الــــصالح،وقد قـــالكونـــه بدعـــة حم: أوال

 يف بــــــــن خزيمــــــــهارواه النــــــــسائي و.»النــــــــار يف بدعــــــــة ضــــــــاللة، وكــــــــل ضــــــــاللة
 . بسند صحيح»صحيحه«

املـــسألة  يف أن فيـــه إضـــاعة للـــامل وهـــو منهـــي عنـــه بـــالنص كـــام تقـــدم: ثانيـــا
 .)٦٤ص ٤٢(

 يف قــــــال ابــــــن حجــــــر الفقيــــــه ،أن فيــــــه تــــــشبها بــــــاملجوس عبــــــاد النــــــار: ثالثـــــا
 : )١/١٣٤ (»الزواجر«



 
 

٢٦٥ 
حيـث مل ينتفـع بـه مقـيم  ،رصح أصحابنا بحرمة الرساج عـىل القـرب وإن قـل«

 يف فـال يبعـد ،والتـشبه بـاملجوس ،رساف وإضـاعة املـالوعللوه بـاإل وال زائر،
 .»هذا أن يكون كبرية

مـع أنـه دليـل  ،ولضافة إىل ما ذكـر مـن التعليـل دليلنـا األومل يورد باإل: قلت
ــــرسج عــــىل القبــــور إنــــام أل؛ لــــه أقــــوى االدلــــة بــــل لع،وارد ن الــــذين يوقــــدون ال

نـــارة عـــىل  وال يقـــصدون اإل، زعمـــوا-يقـــصدون بـــذلك التقـــرب إىل اهللا تعـــاىل
 فكـان !ة النهـارعـراب يف  بـدليل إيقـادهم إياهـا والـشمس طالعـة،املقيم أو الزائـر
 .بدعة ضاللة من أجل ذلك
 الـــذي رواه أصـــحاب الـــسنن فلـــامذا مل تـــستدل باحلـــديث املـــشهور: فـــإن قيـــل

   واملتخــــــــذين عليهــــــــا ،لعــــــــن اهللا زائــــــــرات القبــــــــور«: وغــــــــريهم عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس
 .»املساجد والرسج
 ، ال تقـوم بـه حجـة،سـنادأن هذا احلديث مع شهرته ضعيف اإل: وجوايب عليه

 كـام فعـل ،هذا الباب وسكتوا عن علته يف وإن تساهل كثري من املصنفني فأوردوه
واغــرت بــه  ،»زاد املعــاد« يف ومــن قبلــه العالمــة ابــن القــيم ،»اجــرالزو« يف ابــن حجــر

 ،كتـبهم ورسـائلهم وحمـارضاهتم يف مجاهري السلفيني وأهل احلـديث فـاحتجوا بـه
 وبينـت علـة ،وقد كنت انتقدت ابن القيم من أجل ذلك فيام كنـت علقتـه عـىل كتابـه

 ثم رأيث ،)٢٢٣رقم ( »حاديث الضعيفةسلسلة األ« يف  ثم،احلديث مفصال هناك
سـند  يف شـبييل أننقل عن عبد احلـق اإل) ٤/٣٤٢ (»هتذيب السنن« يف ابن القيم

 فاحلمـد ، وأقره ابن القيم،ًاحلديث باذام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا
 .هللا عىل توفيقه



 
 

٢٦٦ 
وىل من احلديث فصحيحة هلا شاهدان من حديث أيب هريرة وأما اجلملة األ

 .)١٨٥،١٨٦ ص ١١٩(املسألة  يف وحسان بن ثابت أوردهتام
هــذا  يف  وقــد ذكــرت،وأمـا اجلملــة الثانيــة فهــي صــحيحة أيـضا متــواترة املعنــى

 .املسألة السابعة سبعة أحاديث صحيحة تشهد هلا يف الفصل
 . كرس عظامها-١٣

 مثـــــــل كـــــــرسه ،ًإن كـــــــرس عظـــــــم املـــــــؤمن ميتـــــــا«: صوالـــــــدليل عليـــــــه قولـــــــه
 يف والطحـــــــاوي) ١/٤٩٢(ه وابـــــــن ماجـــــــ) ٢/٦٩(أخرجـــــــه أبـــــــو داود .»ًحيـــــــا
وابـــن )  مـــوارد٧٧٦رقـــم  (»صـــحيحه« يف وابـــن حبـــان) ٢/١٠٨ (»املـــشكل«

) ٣٦٧ (»ســــــــــننه« يف  والــــــــــدار قطنــــــــــي)٥٥١ص ( »املنتقــــــــــى« يف اجلــــــــــارود
 ،واللفـظ لــه) )٢٦٤، ٢٠٠، ١٨٤، ١٠٥، ٦/٥٨(وأمحـد ) ٤/٥٨(والبيهقـي 

 »تـــــــــــــاريخ بغـــــــــــــداد« يف واخلطيـــــــــــــب) ٧/٩٥ (»احلليـــــــــــــة« يف وأبـــــــــــــو نعـــــــــــــيم
 .من طرق عن عمرة عنها) ١٢٠: ١٢/١٠٦،١٣(

 يف  وقـــــــواه النـــــــووي،وبعـــــــض طرقـــــــه صـــــــحيح عـــــــىل رشط مـــــــسلم: قلـــــــت
 »املرقــاة« يف  كــام»ســنده حــسن«:  وقــال ابــن القطــان،)٥/٣٠٠ (»املجمــوع«
)٢/٣٨٠(. 

 .وله طريقان آخران عن عائشة ريض اهللا عنها
 : )٦/١٠٠(عند أمحد : ولاأل
 .)٣٦٧(عند الدار قطني : خرواآل



 
 

٢٦٧ 
  : آخـــــره يف  وزاد أخرجـــــه ابـــــن ماجـــــه،لـــــه شـــــاهد مـــــن حـــــديث أم ســـــلمةو
 .»يف االثم«

بعض طرقه  يف ولاحلديث األ يف وهي عند الدار قطني ،لكن إسناده ضعيف
  روايـــة أخـــرى  يف  فـــإن،احلـــديث يف لكـــن الظـــاهر أهنـــا مدرجـــة.مـــن الوجـــه االول

 .»االثم يف يعني«: له بلفظ
يـست مـن احلـديث بـل هـي مـن تفـسري بعـض أن هـذه الزيـاذة ل يف فهذا ظاهر

 : محد بلفظ ويؤيده رواية أل،الرواة
 .»قال عبد الرزاق أظنه قول داود.االثم يف يرون أنه: قال«

ومـن الظـاهر أن هـذا . وهـو شـيخ عبـد الـرزاق فيـه،يعنـي داود بـن قـيس: قلت
 يف   خاصــاً وبــه جــزم الطحــاوي وعقــد لــه بابــا،التفــسري هــو املــراد مــن احلــديث

 .فلرياجعه من شاء ،»مشكله«
 يف  وهلـــذا جـــاء،واحلـــديث دليـــل عـــىل حتـــريم كـــرس عظـــم امليـــت املـــؤمن

 ، وإحراقـه، وإتـالف ذاتـه،وحيرم قطع شـئ مـن أطـراف امليـت«: كتب احلنابلة
 .»ولو أوىص به

ـــك،)٢/١٢٧ (»كـــشاف القنـــاع« يف كـــذا ســـائر املـــذاهب بـــل  يف  ونحـــو ذل
 :  قال،بأنه من الكبائر) ١/١٣٤( »الزواجر« يف جزم ابن حجر الفقيه

                                                
 يف  كتـاب عظـيم جـدا»مـاماإل« و»فـيض القـدير« يف  ملـسلم ورد عليـه كـام»مـاماإل« يف وعـزاه) ١(

رش مخــسة عــ يف ولــو كمــل تــصنيفه وتبييــضه جلــاء« : البــن دقيــق العيــد، قــال الــذهبياألحكـام
 ].منه[»جملدا 



 
 

٢٦٨ 
 .»ملا علمت من احلديث أنه ككرس عظم احلي«

: )٢/١٣٠( »الكـــــشاف« يف ذلـــــك حتـــــى قـــــالوا كـــــام يف وبالغـــــت احلنابلـــــة
 مـسلمة ،وإن ماتت حامل بمن يرجى حياتـه حـرم شـق بطنهـا مـن أجـل احلمـل«

ن  أل، البقــــاء حيــــاة موهومــــة، ملــــا فيــــه مــــن هتــــك حرمــــة متيقنــــة،كانــــت أو ذميــــة
روايـــة أيب  يف  واحـــتج أمحـــد عـــىل ذلـــك،لغالـــب والظـــاهر أن الولـــد ال يعـــيشا

 يف ثـــــــم ذكـــــــر احلـــــــديث ونـــــــص أيب داود: .قلـــــــت.»...داود بــــــام روت عائـــــــشة
ســـــمعت أمحـــــد ســـــئل عـــــن املـــــرأة متـــــوت والولـــــد «: )١٥٠ص ( »املـــــسائل«

وعلـق .» كـرس عظـم امليـت ككـرسه حيـا،ال:  قـال؟بطنها أيـشق عنهـا يف يتحرك
 واالسـتدالل بـه عـىل تـرك اجلنـني احلــي«: مـد رشـيد رضـا فقـالعليـه الـسيد حم

أن شـق الـبطن لـيس : أحـدمها:  فيـه غرابـة مـن وجهـنيًبطن أمه يموت مطلقايف 
 وأخـــرج مـــن ،أن اجلنـــني إذا كـــان تـــام اخللـــق: وثـــانيهام.فيــه كـــرس عظـــم للميـــت

ــشقه فإنــه قــد يعــيش كــام وقــع مــ  وحفــط ،إنقــاذهيتعــارض  فههنــا ،اراربطــن أمــه ب
وال شـك أن . مع حفـظ كرامـة أمـه بنـاء عـىل أن شـق الـبطن ككـرس العظـم،اتهحي
 عــىل أن شــق الــبطن بمثــل هــذا الــسبب ال يعــد إهانــة للميــت كــام ،حول أرجــاأل

فالــــصواب قــــول مــــن يوجــــب شــــق الــــبطن .عــــرف النــــاس كلهــــم يف هــــو ظــــاهر
 وقــــــــــد رصح هبــــــــــذا ،وإخراجــــــــــه إذا رجــــــــــح الطبيــــــــــب حياتــــــــــه بعــــــــــد خروجــــــــــه

 شـــــق ًن خــــرج بعـــــضه حيــــاإو: )١/١٧٨( »ار الــــسبيلمنـــــ« يف وقــــال.»بعــــضهم
ومــا اختــاره الــسيد رمحــه اهللا : قلــت.ن كانــت متومهــةأللبــاقي لتــيقن حياتــه بعــد 

ه لقــول أيب ا وعـز)٥/٣٠١( كـام قـال النــووي الــشافعيةصــح عنـد تعـاىل هـو األ
 وهـو احلـق إن )١٦٧ -٥/١٦٦( وهـو مـذهب ابـن حـزم ،حنيفة وأكثـر الفقهـاء

 .شاء اهللا تعاىل



 
 

٢٦٩ 
 : ويستفاد من احلديث

 حرمـــة نـــبش قـــرب املـــسلم ملـــا فيـــه مـــن تعـــريض عظامـــه للكـــرس، ولـــذلك -١
قـــال  مقـــربة يكثـــر الـــدفن فيهـــا، يف كـــان بعـــض الـــسلف يتحـــرج مـــن أن حيفـــر لـــه

 : )١/٢٤٥ (»ماأل« يف  الشافعياإلمام
 !مـا أحـب أن أدفـن بــالبقيع: أخربنـا مالـك عـن هـشام بـن عـروة عــن أبيـه قـال«
 فـــال أحـــب أن ، إمـــا ظـــامل، إنـــام هـــو أحــد رجلـــني،غـــريه أحـــب أيل يف ن أدفــنأل

ـــــبش،جـــــواره يف أكـــــون وإن :  قـــــال،عظامـــــه يف  وإمـــــا صـــــالح فـــــال أحـــــب أن ين
 »املجمـــوع« يف وقــال النـــووي.»أخرجــت عظـــام ميـــت أحببــت أن تعـــاد فتـــدفن

 : ما خمترصه) ٥/٣٠٣(
وجيوز ،صــــــحابوال جيـــــوز نـــــبش القـــــرب لغـــــري ســـــبب رشعـــــي باتفـــــاق األ«
أنــه جيــوز : وخمتــرصه ،)١٠٩يف املــسألة (اب الــرشعية كنحــو مــا ســبق ســبباأل

 وجيــوز ، وحينئــذ جيــوز دفــن غــريه فيــه،ًنــبش القــرب إذا بــىل امليــت وصــار ترابــا
وســـــائر وجـــــوه االنتفــــاع والتـــــرصف فيهـــــا باتفـــــاق  ،رض وبناؤهـــــازرع تلــــك األ
ك ، وهــذا كلــه إذا مل يبــق للميــت أثــر مــن عظــم وغــريه،األصــحاب  وخيتلــف ذلــ

 : »ويعتمد فيه قول أهل اخلربة هبا.واألرضاختالف البالد ب
سـالمية مـن درس ومنـه تعلـم حتـريم مـا ترتكبـه بعـض احلكومـات اإل: قلـت

دون أي مبـــاالة  ، ونبــشها مـــن أجــل التنظــيم العمــرايناإلســالميةبعــض املقــابر 
وال يتـومهن .أو اهتامم بالنهي عن وطئها وكـرس عظامهـا ونحـو ذلـك بحرمتها،
 فإنــه لــيس ، كــال،تفــا أن التنظــيم املــشار إليــه يــربر مثــل هــذه املخال،مــن أحــد



 
 

٢٧٠ 
العتـــداء ا وإنـــام هـــي مـــن الكامليـــات التـــي ال جيـــوز بمثلهـــا ،مـــن الـــرضوريات

 . دون أن يؤذوا موتاهم،حياء أن ينظموا أمورهم فعىل األ،مواتعىل األ
حجـار أن تـرى هـذه احلكومـات حتـرتم األ،ومن العجائب التي تلفت النظـر

فإنــه ، مـوات أنفـسهمبنيـة القائمـة عـىل بعـض املـوتى أكثـر مـن احرتامهـا لألاألو
بنيـة مـن القبـاب أو الكنـائس طريق التنظيم املزعـوم بعـض هـذه األ يف لو وقف

؛  وعــدلت مــن أجلهــا خارطــة التنظــيم إبقــاء عليهــا،ونحوهــا تركتهــا عــىل حاهلــا
أنفـــسهم فـــال تـــستحق وأمـــا قبـــور املــوتى ! ثــار القديمـــةهنــم يعتربوهنـــا مـــن اآلأل

إىل -بـل إن بعـض تلـك احلكومـات لتـسعى فـيام علمنــا !عنـدهم ذلـك التعـديل
 وهـــــذه -القبـــــور القديمـــــة يف واملنع مـــــن الـــــدفن،جعـــــل القبـــــور خـــــارج البلـــــدة

نـه  أل؛هنـا تفـوت عـىل املـسلمني سـنة زيـارة القبـور أل؛نظـري يف خمالفة أخـرى
ــى يــتمكن لــيس مــن الــسهل عــىل عامــة النــاس أن يقطــع املــسافات  الطويلــة حت

 واحلامــــــل عــــــىل هــــــذه ! ويقــــــوم بزيارهتــــــا والــــــدعاء هلــــــا،مــــــن الوصــــــول إليهــــــا
 ،وروبــا املاديــة الكــافرةعمــى أل إنــام هــو التقليــد األ- فــيام أعتقــد-املخالفــات

 وكـــل مـــا ،خرةيـــامن بـــاآلالتـــي تريـــد أن تقـــيض عـــىل كـــل مظهـــر مـــن مظـــاهر اإل
 ولـــو كـــان ذلـــك ، يزعمـــون ولـــيس هـــو مراعـــاة القواعـــد الــصحية كـــام،يــذكر هبـــا

رضرهـــا مثـــل  يف ســـباب التـــي ال يـــشك عاقـــلصـــحيحا لبـــادروا إىل حماربـــة األ
 فعـدم ،شـكاله وأسـامئهأ والفسق والفجور عـىل اخـتالف ،بيع اخلمور ورشهبا

 وســـعيهم إىل إزالــــة كـــل مــــا ،اهـــتاممهم بالقــــضاء عـــىل هــــذه املفاســـد الظــــاهرة
 عــــىل أن القــــصد خــــالف مــــا خرة وإبعادهــــا عــــن أعيــــنهم أكــــرب دليــــليــــذكر بــــاآل

 . وما تكنه صدورهم أكرب،يزعمون ويعلنون



 
 

٢٧١ 
: قولـه يف ضـافة العظـم إىل املـؤمنإل  أنه ال حرمة لعظام غـري املـؤمنني،-٢
وقــــد أشـــــار إىل هـــــذا  فأفــــاد أن عظـــــم الكـــــافر لــــيس كـــــذلك، ،»عظــــم املـــــؤمن«

 :  بقوله»الفتح« يف املعنى احلافظ
 .»حياته يف ه باقية كام كانتيستفاد منه أن حرمة املؤمن بعد موت«

ومـــن ذلـــك يعـــرف اجلـــواب عـــن الـــسؤال الـــذي يـــرتدد عـــىل ألـــسنة كثـــري مـــن 
هـــل جيـــوز كـــرس العظـــام لفحـــصها وإجـــراء :  وهـــو،كليـــات الطـــب يف الطـــالب

ك:  واجلــواب؟التحريــات الطبيــة فيهــا ــ  عظــام املــؤمن، وجيــوز يف ال جيــوز ذل
 : يةاملسألة التال يف  ويؤيده ما يأيت،غريهايف 

نــه ال حرمـــة هلــا كـــام دل عليــه مفهـــوم  أل؛ وجيــوز نـــبش قبــور الكفـــار-١٢٩
ك ريض اهللا عنــه قــال احلــديث الــسابق، قــدم «: ويــشهد لــه حــديث أنــس بــن مالــ

بنـو عمـرو بـن عـوف، : حـي يقـال هلـم يف  املدينة فنزل أعىل املدينةصالنبي
تقلـــــدي  فــــيهم أربــــع عــــرشة ليلــــة، ثـــــم أرســــل إىل بنــــي النجــــار فجــــاؤوا مفأقــــام

 مـن بنـي  عـىل راحلتـه وأبـو بكـر ردفـه، ومـألصالسيوف كأين أنظـر إىل النبـي
ــى بفنــاء أيب أيــوب،  ــى أت ــث أدركتــه كــاالنجــار حولــه، حت ن حيــب أن يــصيل حي

 مـرابض الغــنم، وكـان أمـر ببنــاء املـسجد، فأرسـل إىل مــأل يف الـصالة، ويـصيل
ال واهللا ال : ا، قـالوايـا بنـي النجـار ثـامنوين بحـائطكم هـذ: من بنى النجـار، فقـال

فكــان فيــه قبــور املــرشكني، وخــرب ونخــل، فــأمر : نطلـب ثمنــه إال إىل اهللا، قــال
وبالنخـــل فقطـــع  ب فـــسويت،ز بقبـــور املـــرشكني فنبـــشت، ثـــم بـــاحلصالنبـــي

                                                
 ].منه[ )٤/٥٥١ (»الفيض« يف ذكره) ١(



 
 

٢٧٢ 
فــــصفوا النخــــل قبلــــة املــــسجد، وجعــــل عــــضاديته احلجــــارة، وجعلــــوا ينقلــــون 

 : هو ينقل اللبنو[ معهم، وهو يقول، صالصخر وهم يرجتزون، والنبي
  ]هذا أبر ربنا وأطهر        ال محال خيربهذا احلامل     
 .نصار واملهاجرةفاغفر لأل         اللهم ال خري إال خري االخرة  

 : ويف رواية من حديث عائشة ريض اهللا عنها
 .)نصار واملهاجرةفارحم األ        خرةجر أجر اآلاللهم إن األ   

ــسأخرجــه الــشيخان وغ  والبخــاري مــن ، والــسياق لــه،ريمهــا مــن حــديث أن
   يف  وقـــد أخرجـــت احلـــديثني، ومـــا بـــني القوســـني مـــن حـــديثها،حـــديث عائـــشة

 .»الثمر املستطاب«
 : »الفتح« يف قال احلافظ

 وجــواز ،املقــربة اململوكــة باهلبــة والبيــع يف ويف احلـديث جــواز التــرصف«
مقــابر املــرشكني  يف الـصالة وجــواز ،نـبش القبــور الدارســة إذا مل تكـن حمرتمــة

 .»أماكنها يف بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء املساجد
 ).٩٤-٨٤ص(»تلخيص أحكام اجلنائز«وانظره ملخصا يف)٣٠١-٢٥٩ص(»أحكام اجلنائز«

                                                
خــرة أفــضل مــن ذاك وأمحــد اآل يف  التمــر، أي أن هــذاخيــرببالكــرس مــن احلمــل، والــذي حيمــل مــن ) ١(

ِعاقبــة، كأنــه مجــع محــ َ أو محــ»بكــرس املــيم«ل َ ، وجيــوز أن يكــون مــصدر محــل أو »بفــتح املــيم«ل َ
 ].منه[.»النهاية« يف حامل، كام



 
 

٢٧٣ 

 
 : بدع زيارة القبور: ]قال اإلمام[
 وزيارهتــا عـــىل ،الفـــرقزيــارة القبـــور بعــد املـــوت ثالــث يـــوم ويــسمونه  -١

 ويـــــسموهنا ،االربعـــــني يف  ثـــــم،اخلـــــامس عـــــرش يف  ثـــــم،رأس أســـــبوع
الكــشف  يف نــور البيـان«.األخريتـني ومـنهم مــن يقتـرص عــىل ،الطلعـات

 .)٥٤ -٥٣ص ( »عن بدع آخر الزمان
 .واحلديث الوارد فيه موضوع.بوين كل مجعةزيارة قرب األ -٢
 ليلـــة اجلمعــــة بقــــي خــــاطره قـــوهلم إن امليــــت إذا مل خيــــرج إىل زيارتــــه -٣

مكـــــسورا بـــــني املـــــويت ويزعمـــــون أنـــــه يـــــراهم إذا خرجـــــوا مـــــن ســــــور 
 .)٣/٢٧٧املدخل (.البلد

ىل الــضحى لزيـارة املقــام إمـوي غلــس الـسبت قـصد النـساء اجلــامع األ -٤
 ىاليحيــوي وزعمهــم أن الــدأب عــىل هــذا العمــل أربعــني ســبتا ملــا ينــو

 .)٢٣٠( »إصالح املساجد« !له
  ! ابن عريب أربعني مجعة بزعم قضاء احلاجةقصد قرب الشيخ -٥
 .)١/٢٩٠( »املدخل«.زيارة القبور يوم عاشوراء -٦
» تلبــيس ابلـــيس«.زيارهتــا ليلــة النــصف مــن شـــعبان وايقــاد النــار عنــدها -٧

                                                
 .رقيم املسائل من عميلت) ١(

 .هذا عزو من الشيخ إىل مرجع املسألة) ٢(



 
 

٢٧٤ 
 .)١/٣١٠(» املدخل«) ٤٢٩(
ـــــــــــــومي العيـــــــــــــدين ورجـــــــــــــب وشـــــــــــــعبان  يف ذهـــــــــــــاهبم إىل املقـــــــــــــابر -٨ ي

 .)١٠٤( »السنن«.ورمضان
ـــــــــد -٩ ـــــــــوم العي ـــــــــداع« ،)٢٨٦(/١ »املـــــــــدخل«.زيارهتـــــــــا ي  ،)١٣٥( »اإلب

 .)٧١( »السنن«
 .وم االثنني واخلميسيزيارهتا  -١٠
ـــــة اخلـــــشوع عنـــــد البـــــاب كـــــأهنم  -١١ ـــــرين قلـــــيال بغاي وقـــــوف بعـــــض الزائ
 .)٩٩(» اإلبداع «ثم يدخلون!ستأذنوني
 .)منه(. يديه كاملصيل ثم جيلسًالوقوف أمام القرب واضعا -١٢
 .التيمم لزيارة القرب -١٣
كــل ركعــة الفاحتــة وآيــة الكــريس  يف الزيــارة يقــرأصــالة ركعتــني عنــد  -١٤

  .! وجيعل ثواهبا للميت،ًخالص ثالثا وسورة اإل،مرة
 .)٨/٢٦٨(» تفسري املنار«.قراءة الفاحتة للموتى -١٥
 . عىل املقابر)يس(قراءة  -١٦

                                                
الزيــــارة أن يبــــدأ فيتوضــــأ ويــــصيل  يف والــــسنة (:بقولــــه) ٥٧٠ص ) (رشح الــــرشعة( يف ذكــــره) ١(

 مـــن هـــذا بـــل فيهـــا حتـــريم قـــصد ءالـــسنة يش يف ولـــيس)! الـــخ...كـــل ركعـــة يف ركعيـــتن يقـــرأ
 ].منه..[.الصالة عند القبور

ا هـــ فياخفـــف اهللا عـــنهم وكـــان هلـــم بعـــدد مـــ) يـــس( دخـــل املقـــابر فقـــرأ ســـورة مـــن« :وحـــديث )٢(
ص  (»رشح الــصدور« يف شــئ مــن كتــب الــسنة، والــسيوطي ملــا أورده يف  ال أصــل»حــسنات
أخرجــــه عبــــد العزيــــز صــــاحب اخلــــالل بــــسنده عــــن « :خترجيــــه عــــىل قولــــه يف مل يــــزد) ١٣٠



 
 

٢٧٥ 
 ... إحدى عرشة مرة]قل هو اهللا أحد[قراءة  -١٧
عــــذب أن الت!صاللهــــم إين أســــألك بحرمــــة حممــــد: الــــدعاء بقولــــه -١٨

 .هذا امليت
 عــــــىل »علــــــيكم« بتقــــــديم »علــــــيكم الــــــسالم«: الــــــسالم عليهــــــا بلفــــــظ -١٩
 يف حاديــث الـــواردةمجيــع األ يف والــسنة عكــس ذلـــك كــام( »الــسالم«

 .الباب
                                                                                                                        

 »حاديـــث الـــضعيفةاأل« يف تـــهثـــم وقفـــت عـــىل ســـنده فـــإذا هـــو إســـناد هالـــك كـــام حقق! »أنـــس
 .]منه[.)١٢٩١(

 مــن زار قــرب :ويف اخلــرب« :فقــال) ٢٢٩ص  (»أحــوال أطفــال املــسلمني« يف أورده الربكــوي) ١(
وهـذا ! »الـصور يف الـخ رفـع اهللا عنـه العـذاب إىل يـوم يـنفخ... اللهـم اين أسـألك:مؤمن وقال

تجاز الربكـوي رمحـه اهللا شئ من كتـب الـسنة وال أدري كيـف اسـ يف حديث باطل ال أصل له
حـــد مـــن املحـــدثني مـــع مـــا فيـــه مـــن التوســـل املبتـــدع واملحـــرم واملكـــروه نقلـــه دون عـــزوه أل

 ].منه[).٣٥٢ص (رسالته املذكورة  يف  عنده كام قرر ذلكًحتريام
 لقيــت :حـديث جــابر بـن سـليم قـال :)٧٥٠ص  (»الـرشعة«وشـبهة القائـل هبـذه البدعـة ومــنهم شـارح ) ٢(

أخرجــه أبــو .احلــديث..!  عليــك الــسالم حتيــة امليــت:فقلــت عليــك الــسالم، فقــال...رســول اللهــص
وصــححه ووافقــة الــذهبي ) ٤/١٨٦(واحلــاكم )  طبــع بــوالق٢/١٢٠(والرتمــذي ) ٢/١٧٩(داود 

  :قال اخلطايب.وهو كام قاال
 يف  يعنــي-حتيــة االمــوات يف وإنــام قــال ذلــك القــول منــه إشــارة إىل مــا جــرت بــه العــادة مــنهم(

 : أشعارهم كقول الشاعر يف  إذ كانوا يقدمون اسم امليت عىل الدعاء وهو مذكور--اهليةاجل
 ورمحته ما شاء أن يرتمحا   عليك سالم اهللا قيس بن عاصم           

 يف  وعـيل القـارئ»التهـذيب« يف وأيده ابن القيم.تامو واألءحياحتية األ يف فالسنة ال ختتلف
 ].منه[.عهامفراج) ٤٧٩ و٢/٤٠٦ (»املرقاة«



 
 

٢٧٦ 
زعــــــم الـــــذين كفــــــروا أن لــــــن ﴿: القـــــراءة عــــــىل مقــــــابر أهـــــل الكتــــــاب -٢٠

 .يةاآل﴾ بىل وريب لتبعثن: قل،يبعثوا
الليـــــــــــــايل  يف املقـــــــــــــابريف  الـــــــــــــوعظ عـــــــــــــىل املنـــــــــــــابر والكـــــــــــــرايس -٢١

 .)١/٢٦٨( »املدخل«.املقمرة
 .الصياح بالتهليل بني القبور -٢٢
 .!تسمية من يزور بعض القبور حاجا -٢٣
  !نبياء عليهم السالم بواسطة من يزورهمإرسال السالم إىل األ -٢٤
) بدمـــــشق(الـــــصاحلية  يف  انـــــرصاف النـــــساء يـــــوم اجلمعـــــة ملـــــزارات -٢٥

ــــــك الرجــــــال عــــــىل طبقــــــاذ يف وشــــــاركهن » إصــــــالح املــــــساجد«.هتمل
)٢٣١(. 
 ،نبيــــاء التــــي بالــــشام مثــــل مغــــارة اخلليــــل عليــــه الــــسالمزيــــارة آثــــار األ -٢٦

تفــــــــسري «.غــــــــريب الربــــــــوة يف ثــــــــار الثالثــــــــة التــــــــي بجبــــــــل قاســــــــيونواآل
 .)١٦٩( »خالصاإل
  !زيارة قرب اجلندي املجهول أو الشهيد املجهول -٢٧
ــــــــصالة وقــــــــراءة القــــــــرآن إىل أمــــــــواتإ -٢٨  هــــــــداء ثــــــــواب العبــــــــادات كال

 .)١٧٣ص ( ١١٧راجع التعليق عىل املسألة .(املسلمني
                                                

املـــسألة (الـــسنة، بـــل فيهـــا خالفـــه فراجـــع  يف وال أصـــل لـــه) ٥٦٨ص  (»رشح الـــرشعة« يف اســـتحبه) ١(
 ].منه.[)١٢٥

فجمـع .لقد رأيت ذلك من أحدهم غري مـرة يقـف صـباح كـل يـوم قبيـل طلـوع الـشمس قـائام عـىل قـرب) ٢(
 ].منه[!!بني حمرم وبدعة

 إال  ويعزر من يسمي من زار القبور واملـشاهد حاجـا« :)١٨١ (»االختيارات« يف سالمقال شيخ اإل) ٣(
أن يسمى حاجا بقيـد كحـج الكفـار والـضالني، ومـن سـمى زيـارة ذلـك حجـا أو جعـل لـه مناسـك فانـه 

 ].منه[.»ذلك ما هو من خصائص حج البيت يف حد أن يفعلضال مضل وليس أل



 
 

٢٧٧ 
، )٣٢،١١١(القاعــــــدة اجلليلــــــة «.صعــــــامل إليــــــهإهــــــداء ثــــــواب األ -٢٩
 -٣٨٦( »رشح عقيــــــــدة الطحــــــــاوي«، )٥٤( »االختيــــــــارات العلميــــــــة»

 .)٣٠٨ -٣٠٤، ٢٧٠، ٢٥٤، ٢٤٩/ ٨( »تفسري املنار« )٣٨٧
 »سـالمإلفتـاوى شـيخ ا«.إعطاء أجرة ملن يقرأ القرآن وهيديـه للميـت -٣٠

)٣٥٤(. 
نبيــــاء والــــصاحلني إن الــــدعاء يــــستجاب عنــــد قبــــور األ: قــــول القائــــل -٣١

 .)الفتاوى(
ـــــارات العلميـــــة«.قـــــصد القـــــرب للـــــدعاء عنـــــده رجـــــاء االجابـــــة -٣٢  »االختي

)٥٠(. 
 »املــدخل«، )٥٥منــه (.نبيــاء والــصاحلني وغــريهمتغــشية قبــور األ -٣٣

 .)٩٦-٩٥(» اإلبداع «،)٣/٢٧٨(
قريـة أهنـم بربكتـه يرزقـون  يف صالح إذا كاناعتقاد بعضهم أن القرب ال -٣٤

الــــسيدة نفيــــسة :  كــــام يقولــــون،إنــــه خفــــري البلــــد:  ويقولــــون،وينــــرصون
 والـــشيخ رســـالن خفـــري دمـــشق وفـــالن وفـــالن خفـــراء ،خفـــرية القـــاهرة
 .)٨٢( »الرد عىل االخنائي«.بغداد وغريها

وليــاء اختـصاصات كاختــصاصات كثـري مــن أرضحـة األ يف اعتقـادهم -٣٥
 ومـــنهم مــــن يـــشفي مــــن ،مـــرض العيــــون يف  فمــــنهم مـــن ينفــــع،االطبـــاء

 .)٢٦٦( »اإلبداع«..مرض احلمى
 »الــرد عــىل البكــري« ،قــرب معــروف الرتيــاق املجــرب: قــول بعــضهم -٣٦

                                                
 ].منه[.حتريميعني كراهة .ن ذلك مكروهأ) ١/٨٣٩(عابدين ابن ويف حاشية ) ١(



 
 

٢٧٨ 
)٢٣٣ -٢٣٢(. 
إذا كانـــت لـــك إىل اهللا حاجـــة فاســـتغث : قــول بعـــض الـــشيوخ ملريـــده -٣٧

 .)منه(.استغث عند قربي: يب أو قال
 شـــجر وحجــر واعتقـــاد أن مـــن قطـــع تقــديس مـــا حـــول قــرب الـــويل مـــن -٣٨

 . من ذلك يصاب بأذىًشيئا
مـن قـرأ آيـة الكـريس واسـتقبل جهـة الـشيخ عبـد القـادر : قـول بعـضهم -٣٩

 وســـلم عليـــه ســـبع مـــرات خيطـــو مـــع كـــل تـــسليمة خطـــوة إىل اجلـــيالين
 .)٣٠٩/ ٤ (الفتاوى«!قربه قضيت حاجته

ا رش املـاء عــىل قــرب الزوجــة املتوفــاة عــن زوجهــا الــذي تــزوج بعــده -٤٠
 .)٢٦٥( »اإلبداع« !زاعمني أن ذلك يطفئ حرارة الغرية

ـــــــــــــور األ -٤١ ـــــــــــــارة قب ـــــــــــــصاحلنيالـــــــــــــسفر إىل زي ـــــــــــــاء وال ـــــــــــــاوى«.نبي » الفت
 ،)٣٩٥٢( »جمموعــة الرســائل الكــربى«، )٤/٣١٥ ،١/١١٨،١٢٢(
الــــرد عــــىل  «،)١٠١-١٠٠(» اإلبــــداع« )٢٣٣( »الــــرد عــــىل البكــــري«

ألة وراجـــــــع املـــــــس() ١٢٤،١٢٤،٢١٩،٣٨٤ ،٤٥،١٢٣(» االخنـــــــائي
١١/ ١٢٨(. 

بــواق واملــزامري والــرقص عنــد قــرب اخلليــل عليــه الــرضب بالطبــل واأل -٤٢
 .)٤/٢٤٦( »املدخل«.السالم تقربا إىل اهللا

 .)٤/٢٤٥منه (.زيارة اخلليل عليه السالم من داخل البناء -٤٣
 .)٢٥٢ -١/٢٥١منه (.القبور والسكن فيها يف بناء الدور -٤٤
 .)٢٧٣، ٢٧٢/ ٣نه م(. من اخلشب عليهاًجعل الرخام أو ألواحا -٤٥
 .)٣/٢٧٢منه (.جعل الدرابزين عىل القرب -٤٦



 
 

٢٧٩ 
 .)١١٥، ١١٤/ ١( »رشح الطريقة املحمدية«.تزيني القرب -٤٧
تفـــــسري «.محــــل املــــصحف إىل املقــــربة والقــــراءة منــــه عــــىل امليــــت -٤٨

 .)٨/٢٦٧عن أمحد( »املنار
جعــــــــــل املــــــــــصاحف عنــــــــــد القبــــــــــور ملــــــــــن يقــــــــــصد قــــــــــراءة القــــــــــرآن  -٤٩

 .)٥٣( »ياراتاالخت «،)١/١٧٤( »الفتاوى«.هناك
 ).١٤( »يب شامةالباعث أل«.ختليق حيطان القرب وعمده -٥٠
هــــــا داخـــــل الـــــرضيح زاعمــــــني أن ؤتقـــــديم عـــــرائض الـــــشكاوى وإلقا -٥١

 »القاعــــدة اجلليلــــة «،)٩٨( »اإلبــــداع«صــــاحب الــــرضيح يفــــصل فيهــــا 
)١٤(. 
 .ضوا حاجتهمقولياء ليذكروهم ويربط اخلرق عىل نوافذ قبور األ -٥٢
 .)١٠٠( »اإلبداع«.هم وتعلقهم هباولياء توابيتدق زوار األ -٥٣
ـــــــربكإ -٥٤ ـــــــاب عـــــــىل القـــــــرب بقـــــــصد الت ـــــــل والثي املـــــــدخل (.لقـــــــاء املنادي

١/٢٦٣(. 
امتطــــاء بعــــض النــــسوة عــــىل أحــــد القبــــور واحتكاكهــــا بفرجهــــا عليــــه  -٥٥

 !لتحبل
، ٢/١٣٤( »االعتـــصام« ،)١٧٦( »االقتـــضاء«.اســـتالم القـــرب وتقبيلـــه -٥٦

أطفــال  يف الربكــوى« ،)١٩٤/ ١( البــن القــيم »إغاثــة اللهفــان«، )١٤٠
 .)٩٠( »اإلبداع«، )٧٠( »الباعث« ،)٢٣٤( »املسلمني

 .)٧٠( »الباعث«.إلصاق البطن والظهر بجدار القرب -٥٧

                                                
وراجــــع .»نــــه عــــادة النــــصارى واليهــــودإ« :وقــــال) ١/٢٤٤ (»حيــــاءاإل« يف وقــــد أنكــــر ذلــــك الغــــزايل) ١(

 ].منه[.)١٩٥ ص ١٢٤(املسألة 



 
 

٢٨٠ 
إلـــصاق بدنـــه أو شـــئ مـــن بدنـــه بـــالقرب،أو بـــام جيـــاور القـــرب مـــن عـــود  -٥٨

 .)٣١٠/ ٤( »الفتاوى«.ونحوه
 .)١٩٨ -١/١٩٤( »غاثةاإل«.تعفري اخلدود عليها -٥٩
 »جمموعــــة الرســــائل الكــــربى«.النبيــــاء والــــصاحلنيالطـــواف بقبــــور ا -٦٠

 .)٩٠( »اإلبداع«، )٢/٣٧٢(
ــف عنــد القــرب -٦١  وهــو قــصد قــرب بعــض مــن حيــسن بــه الظــن يــوم ،التعري

 »االقتــــــضاء«.عرفــــــات يف عرفــــــة واالجــــــتامع العظــــــيم عنــــــد قــــــربه كــــــام
)١٤٨(. 
نـــــور « ،)٥٣( »االختيــــارات« ،)١٨٢منـــــه (.الــــذبح والتـــــضحية عنــــده -٦٢

 .)٧٢( »البيان
ي اســـــتقبال اجلهـــــة التـــــي يكـــــون فيهـــــا الرجـــــل الـــــصالح وقـــــت حتـــــر -٦٣

 .)٢٦٦( »الرد عىل البكري« )١٧٥( »االقتضاء«.الدعاء
 .)منه(االمتناع من استدبار اجلهة التي فيها بعض الصاحلني  -٦٤
 قــــصد قبــــور االنبيــــاء والــــصاحلني للــــدعاء عنــــدهم رجــــاء االجابــــة -٦٥
-٢٧( »ريالــــرد عـــــىل البكـــــ« )١٢٧-١٢٦ ،١٧(» القاعــــدة اجلليلـــــة«

ــــــــرد عــــــــىل األ«) ٥٧ ــــــــائيال ــــــــارات العلميــــــــة« )٢٤( »خن  )٥٠( »االختي
 .)٢١٧ -٢٠٢ -٢٠١١(» غاثةاإل«

                                                
 أنـه كـان يقـصد الـدعاء عنـد :واحلكاية املنقولة عـن الـشافعي« :وغريها) ١/٢١٨ (»غاثةاإل« يف قال) ١(

 :)٣١٨، ٣١١، ٤/٣١٠(الفتــــاوى  يف ســــالم اإلوقــــال شــــيخ.»قــــرب أيب حنيفــــة مــــن الكــــذب الظــــاهر
ويقرب من ذلك حتري الصالة والدعاء قبيل رشقي جامع دمشق عنـد املوضـع الـذي يقـال أنـه قـرب «

أو عنــد املثــال اخلــشب الــذى حتتــه رأس .هــود، والــذي عليــه العلــامء أنــه قــرب معاويــة بــن أيب ســفيان
 .»حييي بن زكريا



 
 

٢٨١ 
ــــــائي (.قــــــصدها للــــــصالة عنــــــدها -٦٦ ــــــرد عــــــىل االخن ــــــضاء ،١٢٤ال  االقت

١٣٩(. 
 القاعـــــدة اجلليلـــــة ٧١الـــــرد عـــــىل البكـــــري.(قـــــصدها للـــــصالة إليهـــــا -٦٧

 اخلـــــــــــــادمي عــــــــــــىل الطريقـــــــــــــة ١٩٨-١/١٩٤، االغاثــــــــــــة١٢٦-١٢٥
٤/٣٢٢(. 
 .)١٨١،١٥٤االقتضاء(.قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح -٦٨
، ٢١٧، ٢٠٢ -٢٠١/ ١غاثـــة اإل(.التوســـل إىل اهللا تعـــاىل بـــاملقبور -٦٩

 .)١٠السنن 
 .)١٧٤خالص البن تيمية تفسري سورة اإل(.قسام به عىل اهللاإل -٧٠
ادع اهللا أو أســأل : نبيــاء والــصاحلنيأن يقـال للميــت أو الغائــب مــن األ -٧١

ــــــور لــــــه،١٢٤القاعــــــدة (اهللا تعــــــاىل ــــــرد عــــــىل ،١٠٩ ،١٠٨زيــــــارة القب ال
 .)٥٧البكري

ــرصين : االســتغاثة بامليــت مــنهم كقــوهلم -٧٢ يــا ســيدي فــالن أغثنــي أو ان
، ٣١ -٣٠، الــرد عــىل البكــري ١٢٤، ١٧، ١٤القاعــدة (عــىل عــدوي 

 .)١٢٤، السنن ١٤٤، ٥٦، ٣٨
ـــــــرصف -٧٣ ـــــــت يت الـــــــسنن ( !مـــــــور دون اهللا تعـــــــاىلاأل يف اعتقـــــــاد أن املي

١١٨(. 
 .)٢١٠، ١٨٣االقتضاء (.العكوف عند القرب واملجاورة عنده -٧٤
املـدخل ( !اخلروج من زيـارة املقـابر التـي يعظموهنـا عـىل القهقـرى -٧٥
 .)٦٩السنن ،٤/٢٣٨
قــول بعــض املدروشــني الوافــدين إىل املــدن خلــصوص زيــارة قبــور  -٧٦

الفاحتــة : وبــة إىل بالدهــممــوات عنــد إرادة األوليــاء واألمــن هبــا مــن األ



 
 

٢٨٢ 
 ويــــسميهم ،كان هــــذه البلــــدة ســــيدي فــــالن وســــيدي فــــالنجلميــــع ســــ

 .)٦٩منه ( !ويتوجه إليهم ويشري ويمسح وجهه
ـــــــــا ويل اهللا: قـــــــــوهلم -٧٧ ـــــــــسالم عليـــــــــك ي رشف  يف  الفاحتـــــــــة زيـــــــــادة،ال

وتــــاد ومحلــــة الكتــــاب نجــــاب واألقطــــاب واألربعــــة األ واألصالنبــــي
 وأصــــــحاب السلــــــسلة وأصـــــحاب التعريــــــف واملــــــدركني !غـــــواثواأل

 ، يـــا حـــي يـــا قيـــومً أوليـــاء اهللا عـــىل العمـــوم كافـــة مجعـــابـــالكون وســـائر
 .)منه( !ويقرأ الفاحتة ويمسح وجهه بيديه وينرصف بظهره

 ١٧٠خـالص  تفـسري سـورة اإل٦٣االقتـضاء (.رفع القـرب والبنـاء عليـه -٧٨
ـــــــــسعادة   رشح الطريقـــــــــة ٦٦رشح الـــــــــصدور للـــــــــشوكاين .٥٧ســـــــــفر ال

 .)١١٥، ١/١١٤املحمدية 
اخلـادمي عـىل الطريقـة املحمديـة (.ه بنـاءالتوصية بأن يبنـى عـىل قـرب -٧٩
٤/٣٢٦(. 
 اخلـادمي عـىل الطريقـة ،١٩٨ -١/١٩٦االغاثـة (.جتصيص القبـور -٨٠
٤/٣٢٤(. 
ــــــــه عــــــــىل القــــــــرب -٨١ ــــــــاريخ موت ــــــــت وت / ٣املــــــــدخل (.نقــــــــش اســــــــم املي

 ،)١٩٦ ١٩٨/ ١(غاثـــــــة  اإل،تلخــــــيص املــــــستدرك يف ،الــــــذهبي٢٧٢
 -١ فقـرة ١٢٨ املـسألة ،٩٥، اإلبـداع ٤/٣٢٢اخلادمي عىل الطريقـة 

٦(. 
ــــــاء املــــــساجد واملــــــشاهد عــــــىل القبــــــور واآل -٨٢ تفــــــسري ســــــورة (.ثــــــاربن

 ،٢٣٣، الــــــــرد عــــــــىل البكــــــــري ١٥٨، ٦، االقتــــــــضاء ١٩٢خــــــــالص اإل
 .)٩٩اإلبداع 

، ٩اإلبــــــــــداع .(اختـــــــــاذ املقــــــــــابر مــــــــــساجد بالـــــــــصالة عليهــــــــــا وعنــــــــــدها -٨٣



 
 

٢٨٣ 
 ١٢٨، راجـــع املــــسألة ٥٢، االقتـــضاء ٤/٣١١، ١٧٨، ٢/١٨٦الفتـــاوى

 .)٩ و٨فقرة 
ح املـــساجد إصـــال.( أو بنـــاء مـــسجد عليـــه،املـــسجد يف امليـــتدفـــن  -٨٤

 .)٩فقرة١٢٨،املسألة ١٨١
 .)٢١٨االقتضاء ( !الصالة مع استدبار الكعبة يف استقبال القرب -٨٥
، اإلبـــــداع ١٩٣ -١/١٩٠غاثــــة ،اإل١٤٨منــــه (.ًاختــــاذ القبــــور عيـــــدا -٨٦

 .)١٢٨ من املسألة ١٠ وراجع الفقرة٩٠-٨٥
 ،٢٧٨ ،٣/٢٧٣املـدخل (.يزورونـهتعليق قنديل عـىل القـرب ليـأتوه ف -٨٧

 ،٨٨ اإلبــــــــداع ،٤/٢٣٦ الطريقــــــــة املحمديــــــــة ،١٩٨ -١٩٤االغاثــــــــة 
 .)ل( )املسألة املشار إليها آنفا فقرة

ـــــــــــــــــــــــــشمع إل -٨٨ ـــــــــــــــــــــــــت وال ـــــــــــــــــــــــــل أو نـــــــــــــــــــــــــذر الزي رساج قـــــــــــــــــــــــــرب أو جب
 .)١٥١واالقتضاء ٢٣٣-٢٣٢االصالح(.شجرة

قـــــصد أهـــــل املدينـــــة زيـــــارة القـــــرب النبـــــوي كلـــــام دخلـــــوا املـــــسجد أو  -٨٩
، ١٥١،١٥٦،٢١٧،٢١٨-٢٤،١٥٠الـرد عـىل االخنـائي.(نـهخرجوا م

ـــــــاض  املـــــــسألة ،)٢/٧٩(الـــــــشفايف حقـــــــوق املـــــــصطفى للقـــــــايض عي
 .)١٠املتقدمة فقرة

 .العالمة) ١٧٢انظر البدعة رقم (.صالسفر لزيارة قربه -٩٠
 .شهر رجب يف صزيارته -٩١
التوجـــه إىل جهــــة القــــرب الــــرشيف عنــــد دخــــول املــــسجد والقيــــام فيــــه  -٩٢

 يف بغايــــة اخلــــشوع واضــــعا يمينــــه عــــىل يــــساره كأنــــه عــــن القــــرب ًبعيــــدا
                                                

بلغني عن أول هذه االمة وصدرها أهنم كانوا يفعلـون ذلـك، مل ي« :وقد كره مالك ذلك فقال) ١(
 ].منه[.ضاكذا نقله القايض عي.»ويكره إال ملن جاء من سفر أو أراده



 
 

٢٨٤ 
 .)١٩٤انظر البدعة ( )١(!الصالة

ـــــــــــة صســـــــــــؤاله -٩٣ ولـــــــــــو أهنـــــــــــم إذ ظلمـــــــــــوا [ االســـــــــــتغفار وقـــــــــــراءة آي
 .)٦٨، السنن ٢١٦، ١٦٥، ١٦٤الرد عىل االخنائي (.االية]أنفسهم

 .٢٠٣ -٢٠٠نظر البدع ا.صالتوسل به -٩٤
 . به عىل اهللا تعاىلاإلقسام -٩٥
 . اهللا تعاىلاالستغاثة به من دون -٩٦
القنـــــديل الكبـــــري القريـــــب مـــــن الرتبـــــة  يف قطعهـــــم شـــــعورهم ورميهـــــا -٩٧

 .)٧٠ الباعث ،١٦٦مضار االبتداع  يف اإلبداع(.النبوية
 اإلبـــــداع ،٦٩ الـــــسنن ١/٢٦٣املـــــدخل (.التمـــــسح بـــــالقرب الـــــرشيف -٩٨

١٦٦(. 
 .)منهام(.تقبيله -٩٩

، ٢/١٠،١٣جمموعـــــــــــة الرســـــــــــائل الكـــــــــــربى(الطـــــــــــواف بـــــــــــه  -١٠٠
 .)٧٠٢ الباعث ،٦٩السنن ،١٦٦، اإلبداع ١/٢٦٣املدخل

إلـــــــــــــــــــــــــــــــصاق الـــــــــــــــــــــــــــــــبطن والظهـــــــــــــــــــــــــــــــر بجـــــــــــــــــــــــــــــــدار القـــــــــــــــــــــــــــــــرب  -١٠١
 .)٧٠،الباعث١٦٦اإلبداع(الرشيف

وضــع اليــد عــىل شــباك حجــرة القــرب الــرشيف وحلــف أحــدهم  -١٠٢
الـشفاعة يـا : وحق الذي وضـعت يـدك عـىل شـباكه وقلـت: بذلك بقوله
 !رسول اهللا

 ،ًطالــــــة القيـــــــام عنـــــــد القـــــــرب النبــــــوي للـــــــدعاء لنفـــــــسه مـــــــستقبالإ -١٠٣
، ٢٣٢، ١٢٥ الــــــرد عــــــىل البكــــــري ١٢٥القاعــــــدة اجلليلــــــة (.حلجــــــرةا

                                                
 ].منه[. فقف شعري لكثرة من يفعل ذلك سيام من الغرباء٦٨وقد رأيت ذلك سنة ) ١(
 ].منه[.»وال جيوز أن يطاف بالقرب الرشيف« :ونقل عن ابن الصالح أنه قال) ٢(



 
 

٢٨٥ 
 .)٣٩١/ ٢، جمموعة الرسائل الكربى ٢٨٢

الروضـة الـرشيفة بـني  يف تقرهبم إىل اهللا بأكل التمـر الـصيحاين -١٠٤
 .)١٦٦ اإلبداع ٧٠الباعث(.القرب واملنرب

 لقــــــــــراءة ختمــــــــــة وإنــــــــــشاد صاالجــــــــــتامع عنــــــــــد قــــــــــرب النبــــــــــي -١٠٥
 .)٢/٣٩٨ جمموعة الرسائل الكربى(.قصائد

 أو غـــريه مـــن االنبيـــاء صاالستـــسقاء بالكـــشف عـــن قـــرب النبـــي -١٠٦
 .)٢٩الرد عىل البكري ( .والصاحلني

 .صإرسال الرقاع فيها احلوائج إىل النبي -١٠٧
انــــه ينبغــــي أن ال يـــذكر حوائجــــه ومغفــــرة ذنوبــــه : قـــول بعــــضهم -١٠٨

  .!نه أعلم منه بحوائجه ومصاحله أل؛صبلسانه عند زيارة قربه

                                                
 فــشكوا إىل ً شــديداً قحــط أهــل املدينـة قحطــا: وأمــا مــا روى أبـو اجلــوزاء أوس بــن عبــد اهللا قـال:قلـت)١(

 أنظــروا قـــرب النبـــيص فــاجعلوا منـــه كـــوة إىل الــسامء حتـــى ال يكـــون بينــه وبـــني الـــسامء :عائــشة فقالـــت
لـشحم فـسمي بل حتى تفتقـت مـن ا حتى نبت العشب، وسمنت اإلً ففعلوا فمطرنا مطرا:سقف، قال
وفيــه أبــو الــنعامن وهــو حممــد بــن ) ٤٤ -١/٤٣(«ســننه» يف فــال يــصح، أخرجــه الــدارمي«عــام الفتــق

آخـــــر عمـــــره كـــــام قـــــال العقـــــييل وغـــــريه مـــــن أهـــــل  يف الفـــــضل املعـــــروف بعـــــارم وقـــــد كـــــان اخـــــتلط
وما روي عن عائـشة ريض اهللا عنهـا » :)٦٨ص (الرد عىل البكري  يف وقال شيخ االسالم.احلديث
 وممــا يبــني :قــال. فلــيس بــصحيح وال يثبــت إسـناده؛ الكــوة مـن قــربه إىل الــسامء لينــزل املطـرمـن فــتح

 ، كام كـان عـىل عهـد النبـيصًمدة حياة عائشة مل يكن للبيت كوة بل كان بعضه باقيا يف كذب هذا أنه
الــــصحيحني عنهــــا أن  يف  وكانــــت الــــشمس تنــــزل فيــــه كــــام ثبــــت،بعـــضه مــــسقوف وبعــــضه مكــــشوف

 .« بعديءحجرهتا مل يظهر الف يف صيل العرص والشمسالنبيص كان ي
 البــن احلــاج »كتــاب املــدخل«ســف لــه أن هــذه البدعــة واللتــني بعــدها قــد نقلتهــا مــن ؤوممــا ي) ٢(

! الـرشيعة يف مـور املنـصوص عليهـاحيث أوردها مـسلام هبـا كأهنـا مـن األ) ٢٦٤، ١/٢٥٩(
 ً كبــرياً عــىل أهنــا منــه، وســنذكر قــسامولــه مــن هــذا النحــو أمثلــة كثــرية ســبق بعــضها دون التنبيــه

الكتاب اخلـاص بالبـدع إن شـاء اهللا تعـاىل، وقـد تعجـب مـن ذلـك ملـا عـرف أن كتابـه  يف منها



 
 

٢٨٦ 
ــــــهال : قولــــــه  -١٠٩ ــــــني موت ــــــهصفــــــرق ب ــــــهمــــــشاهدته أل يف  وحيات  مت

 .!ونياهتم وحترساهتم وخواطرهم ومعرفته بأحواهلم
  ).١١١-١٠٥ص(»تلخيص أحكام اجلنائز« يف ، وانظره ملخصا)٣٣٦-٣٢٤(»أحكام اجلنائز«

                                                                                                                        
التنــصيص عـىل مفـردات البــدع وهـذا الفـصل الــذي ختمـت بـه الكتــاب  يف هـذا مـصدر عظـيم

ا إىل حــد علمــه مقلــدا لغــريه، ومتــأثر يف شــاهد عــدل عــىل ذلــك، ولكنــك إذا علمــت أنــه كــان
:  عـىل صـحة قـول مالـكًكبري بمذاهب الصوفية وخزعبالهتا يزول عنك العجب وتزداد يقينا

 .ص»ما منا من أحد إال رد ورد عليه االصاحب هذا القرب«
ومــــنهم مــــن يظــــن أن الرســــول أو «، )٣١ص  (»الــــرد عــــىل البكــــري« يف قــــال شــــيخ االســــالم) ١(

نـه يقـدر عــىل غفراهنـا وقـضاء حوائجـه ويقــدر الـشيخ يعلـم ذنوبـه وحوائجــه وإن مل يـذكرها وأ
عـىل مـا يقـدر اهللا، ويعلــم مـا يعلـم اهللا، وهــؤالء قـد رأيـتهم وسـمعت هــذا مـنهم وعـنهم شــيوخ 

 .واهللا املستعان، وال حول وال قوة إال باهللا«!يقتدى هبم، ومفتني وقضاة ومدرسني



 
 

٢٨٧ 

 
 

 زيادة النساء للقبور؟ يف ما هو القول الفصل! يا شيخ: سؤال
 .هن شقائق الرجال، هذا هو القول الفصل :الشيخ
 فام هي الزيارة الرشعية للرجال أنفسهم؟ :مداخلة
هــــو الـــسالم عــــىل املــــوتى بالـــسالم املــــرشوع، واالعتبــــار : معــــروف :الـــشيخ

 .هبم، وكفى اهللا املؤمنني القتال
هــذا فــالن وفـــالن : مــا حكــم يعنــي مــن يقــف عنـــد قــرب معــني ويقــول :مداخلــة

الـسالم ..ويكون مع جمموعة من الناس، ويقـول الـسالم عليـك يـا سـيدنا فـالن
 ...السالم عليك..عليك يا سيدنا فالن

 .ال، هذا ليس وارد :الشيخ
  )٠٠:٣٤:٠٤ /١ ("لقاءات املدينة"



 
 

٢٨٨ 

 
 

  للرجال؟ً ليال القبور زيارةل عن النهي يف يشء يصح هل: سؤال
 وقـــت أي يف ًهنـــارا، ًلـــيال جيـــوز القبـــور زيـــارة يشء، أي يـــصح ال ال، :الـــشيخ

 بــــبعض النــــاس بعــــض يفعــــل كـــام للزيــــارة، وقــــت ختــــصيص دون الزائــــر، شـــاء
 ثبتـت قـد الـسالم عليـه والرسـول نة،ُّالـس يف لـه أصـل ال هـذا واألعيـاد، املواسم
 .الزيارة كانت الليل يف أو النهار يف فرق فال ًليال، للبقيع زيارته

   )٠٠: ١٢/١٩:٩٠(" والنور اهلدى"

  



 
 

٢٨٩ 

ص 
خـــــاص بـــــه عليـــــه الـــــصالة ًاملقـــــربة لـــــيال  ص الرســـــولزيـــــارة هـــــل : ســـــؤال
 ؟والسالم
 .ًال ليس خاصا به :الشيخ

  )٠٠: ١٠: ٢/٥٦( "اهلدى والنور"



 
 

٢٩٠ 

 
طريــق عــن : هــو هــذا احلــديث شــيخنا لــه طريقــان» لعــن اهللا زائــرات القبــور«: حــديث: ســؤال

مبنــى الكـالم، مبنــى  يف ًأيب هريـرة وعـن ابــن عبـاس فــيهام ضـعف، بعــض أهـل العلـم نــزع منزعـا
 .»لعن اهللا زوارات القبور«: احلديث إىل تصحيحه، بحديث

  ذلك؟كيف :الشيخ
 أقرأ لك ما قال؟ :مداخلة
 .تفضل :الشيخ

 هــــي » زوارات القبــــورصلعــــن رســــول اهللا«: مــــع أن روايــــة: يقــــول :مداخلــــة
ُبمعنــى زائــرات؛ ألن زوارات بــضم الــزاي املعجمــة زوارات كــام قالــه اجلــالل 

رشح املنهـــاج والـــسيوطي، وأقـــره الـــسندي واملنـــاوي وصـــاحب  يف املحـــيل
املـشهور عـىل األلـسنة ضـم الـزاي : ، قـال هـؤالء»تنقيح الرواة رشح املشكاة«

ًمـــن زوارات، مجـــع زوار، مجـــع زائـــرة ســـامعا، وزائـــر قياســـا، وقيـــل ً ُزوارات : ُ
 .ًللمبالغة، فال يقتيض وقوع اللعن عىل وقوع الزيارة إال نادرا

روايـــة أيب  يف ونــوزع بأنــه إنـــام قابــل املقابلــة بجميـــع القبــور، ومــن ثـــم جــاء
زائــرات، ال للمبالغــة : بالغــة، فعــىل هــذا الــضبط فهــي بمعنــىداود زائــرات بــال م

كــام ظنــه كثــري مــن طلبــة العلــم، فــصيغة املبالغــة بفــتح الــزاي ال بــضمها، كــام أن 
﴿: الـــصيغة الدالـــة عـــىل النـــسب بـــالفتح كقولـــه عـــز وجـــل



 
 

٢٩١ 
﴾)ــصلت ــرصيف، قــال ابــن م)٤٦: ف ك معلــوم عنــد أهــل الت ــ  يف الــك، وذل
 : ألفيته

 بكرسة عن فاعل بديل  فعال فعال أو مفعال أو فعول
 : النسب يف وقال

 .نسب أغنى عن الياء فقبل يف    ومع فاعل وفعال فعل
ــى زوارات القبــور ذوات زيــارة القبــور عــىل أن الــصيغة للنــسب،  فيقــول معن

 .إىل آخره..ًفاتفقت الروايتان عىل منع النساء من زيارة القبور مطلقا
 : اجلواب الذي يبدو يل من ناحيتني :الشيخ

 يف قولـــه املـــشهور عـــىل األلـــسنة لـــيس يعنـــي املـــشهور والـــصحيح: األوىل
الروايـــة، ولـــذلك فالـــذي ينبغـــي هنـــا هـــو التثبـــت مـــن روايـــة احلـــديث عـــن أهـــل 

كونـــه املـــشهور عـــىل األلـــسنة ) ُزوارات(أم هـــو ) َزوارات(احلـــديث، هـــل هـــو 
ملـــا قـــال ) ُزوارات( ظنـــي لـــو كانـــت الروايـــة هـــذا لـــيس حجـــة، ويف) ُزوارات(

مــشهورة عــىل األلــسنة، وكلمــة املــشهور عــىل األلــسنة مقتبــسة مــن مثــل كتــاب 
، هــــذا االشــــتهار عــــىل »بيــــان مــــا اشــــتهر عــــىل األلــــسنة يف املقاصــــد احلــــسنة«

هــــذا اجلــــواب رقــــم .األلـــسنة لــــيس لــــه قيمــــة علميـــة يبنــــى عليهــــا حكــــم رشعـــي
 .فيام بدا يل) واحد(

) ُزوارات( و)زائــــــــرات(هــــــــب أنــــــــه ثبــــــــت أن كـــــــل مــــــــن الــــــــروايتني : الثانيـــــــة
ًبمعنـــى واحـــد، بمعنـــى الروايـــة املـــشهورة متامـــا، ونحـــن نعنـــي مـــا ) َزوارات(و

 .نقول



 
 

٢٩٢ 
لكنهــا ضــعيفة الــسند، هــب أن الروايــات كلهــا ) َزائــرات(الروايــة املــشهورة 

: ولتلتقي بعد التمحيص والتحقيق عىل أهنا بمعنـى زائـرات القبـور، حينئـذ نقـ
ًهــذا الــنص بــال شــك يكــون نــصا حمرمــا لزيــارة النــساء للقبــور، والقاعــدة التــي  ً

كثــري مــن مثــل هــذا التعــارض ودفعــه، هــو أنــه إذا تعـــارض  يف نحــن نــركن إليهــا
حــاظر ومبــيح، قــدم احلــارض عــىل املبــيح، لكــن هنــا يوجــد مــا يمنــع مــن تطبيــق 

ن هـــذا النهـــي أو ًهـــذا القاعـــدة وحيملنـــا عـــىل قلبهـــا رأســـا عـــىل عقـــب، لنقـــول أ
 يف هــذا التحــريم عــىل النــساء لزيــارة القبــور هــو أخــو التحــريم العــام الــذي كــان

كنــــت «: أول اإلســـالم، هنــــاهم عــــن زيــــارة القبــــور، ثـــم رخــــص هلــــم هبــــا، فقــــال
 .»هنيتكم عن زيارة القبور، أال فزوروها

ــــا نقــــول للــــذين حيتجــــون هبــــذا احلــــديث  ــــا مــــرارا أنن ًوســــمعتم وال شــــك من
كنــت هنيـــتكم «: قولــه عليــه الــسالم: رة القبــور للنــساء، نحــن نقـــوللتحــريم زيــا

هــــذا احلــــديث  يف  ال شــــك وال ريــــب أن اخلطــــاب موجــــه»عــــن زيــــارة القبــــور
ــى، ال يــستطيع أحــد أبــدا أن يقــول كنــت هنيــتكم معــرش : ًللجنــسني الــذكر واألنث

 .الرجال عن زيارة القبور، هذا أمر بائن ظاهر خطؤه
ًاملــسلامت التــي ال تقبــل اجلــدل أبــدا، ننتقــل إىل إذا األمــر كــذلك وهــو مــن 

 يف طـــــب هـــــو عـــــني املخاطـــــب هنـــــاكاخ امل»أال فزوروهـــــا«: اخلطـــــوة الثانيـــــة
 .النهي

 كنـت هنيـتكم معـرش الرجـال والنــساء عـن زيـارة القبـور، أال فزوروهـا معــرش 
 .الرجال والنساء



 
 

٢٩٣ 
  ن أجـــزاء لعــن اهللا زائـــرات القبـــور مقــرتن مـــع النهـــي العـــام، فهــذا جـــزء مـــ: ًإذا

 .النهي العام
 .هذا اجلواب رقم واحد
احلــديث الــذي نستــشهد بــه عــىل خــالف مــا يــذهبون : واجلــواب رقــم اثنــني

البيــات عنــدها،  يف نوبــة الرســول عليــه الــسالم يف إليــه مــن قــصة الــسيدة عائــشة
ًوأن الرســـول عليــــه الــــسالم كــــان نــــائام بجانبهـــا، فانــــسل مــــن فراشــــها انــــسالال،  ً

، وخــــرج، فهــــي كــــامرأة غــــرية وبــــرش، حــــدثتها نفــــسها أيــــن وفــــتح البــــاب برفــــق
ـــى  يف ســـيذهب هـــذا الليـــل، فهـــو يمـــيش عليـــه الـــسالم وهـــي متـــيش خلفـــه، حت

وصــل إىل البقيــع، وهنــاك وقــف الرســول عليــه الــسالم يــدعو ألهــل البقيــع، ثــم 
فــأدبرت، وأرسع فأرسعــت، حتــى دخلــت احلجــرة وامتــدت عــىل : أدبـر، قالــت

 ًخلفهــا الرسـول عليــه الــسالم كأنــه رأى خيــاال أمامــهفراشـها، ورسعــان مــا دخــل 
ــق، فوجــدها تتنهــد، اإلنــسان ملــا يــركض ركــضة غــري طبيعيــة ال بــد مــا يف  الطري

ــشة«: قــال...حيتــاج يعــوض اهلــواء ك حــشيا رابيــة؟ ! يــا عائ ال يشء : قالــتًمالــ
ـــك ورســـوله؟ إن جربيـــل أتـــاين : قـــال! يـــا رســـول اهللا ـــف اهللا علي أظننـــت أن حيي

إن ربـــك يقرئـــك الـــسالم، ويـــأمرك أن تـــذهب إىل البقيـــع وتـــستغفر : الًآنفـــا، وقـــ
 .»هلم

إذا أنــا زرت القبــور، مــاذا أقــول؟ ! يــا رســول اهللا: هنـا اهتبلتهــا فرصــة، فقالــت
 . إىل آخر الدعاء املعروف»...السالم عليكم دار قوم مؤمنني: قويل«: قال

ورة، والنهــي عــن املدينــة املنــ يف ًفأنــا أالحــظ أن هــذه احلادثــة كانــت حــتام
 يف زيارة القبور ال يعقل أن يتأخر إىل وقـت املدينـة املنـورة، وإنـام هـذا يكـون



 
 

٢٩٤ 
أول اإلســـالم مـــن بـــاب ســـد الذريعـــة، هنـــاهم عـــن زيـــارة القبـــور، كـــام تعلمـــون؛ 

عبــادة غــري اهللا  يف ًألن القبــور وزيارهتــا كانــت ســببا لوقــوع قــوم نــوح وأمثــاهلم
 .عز وجل من املقبورين

كنـت هنيـتكم عـن زيـارة «: لنظر السليم نقول أن قوله عليـه الـسالمففي هذا ا
العهــد املكــي، فقــد يــستمر هــذا النهــي مــا شــاء اهللا مــن ســنني،  يف  كــان»القبــور

ــشة أن تــزور  ًلكــن لــيس معقــوال أن يــستمر إىل مــا بعــد إذن الرســول للــسيدة عائ
 .القبور

رخــصة بعــد هـذا مــن جهــة، ومـن جهــة أخــرى، الـسيدة عائــشة متتعــت هبـذه ال
: وفــاة الرســول عليـــه الــسالم، فلـــو تكلــف متكلــف مـــا، وادعــى بـــأن هــذا النهـــي

 كــــان بعــــد، لكانــــت الــــسيدة عائــــشة ســــتنتهي عـــــىل »لعــــن اهللا زوارات القبــــور«
أو –لعـن اهللا زائـرات «: افرتاض أنه إذنه عليه السالم هلا بالزيـارة كـان قبـل قولـه

ذه الرخـــصة التـــي رخـــص  لكـــن اســـتمرارها عـــىل التمتـــع هبـــ» القبـــور-زوارات
الرسول عليه الـسالم هلـا هبـا، أوضـح دليـل عـىل أن النهـي اخلـاص بالنـساء هـو 

 .زمن النهي العام للنساء والرجال يف كان
احلــــــديث  يف إن النــــــساء شــــــقائق الرجــــــال كــــــام جــــــاء: ًهــــــذا وأخــــــريا، يقــــــال

ك يعنــي أن الفائــدة واملــصلحة التــي جينيهــا الرجــال مــن زيــارة  ــ الــصحيح، وذل
ًبور، النـساء أيـضا بحاجـة إىل حتـصيلها، فكـام رخـص للرجـال بالزيـارة بعـد الق

 .النهي، كذلك رخص للنساء بعد النهي



 
 

٢٩٥ 
لعــن «: هـذا احلــديث مــع تـسليمنا بــصحة روايــة يف لـيس هنــاك أي داللــة: ًإذا

: احلـــديث الثابـــت يف ً والتـــسليم جـــدال بـــأن الروايـــة الـــصحيحة»...اهللا زائـــرات
 .وقت النهي، ووقت النهي تاله وقت اإلذن يف  ألنه هذا كان»ُزورات«

 .هذا ما عندي
  )٠٠: ٠٨: ١٦٤/٣٦(" اهلدى والنور"



 
 

٢٩٦ 

 
 ؟العيد يف للمقابر وخاصة النساء زيارة حكم ما: سؤال
 بالــرشط املقــابر زيــارة رشعيــة يف والرجــال النــساء بــني عنــدنا فــرق ال :الــشيخ
 يقـسم اهللا رمحـه تيميـة ابـن اإلسـالم شـيخ ،النـساء عـن ًالفض للرجال املعروف
 التـــي هـــي: الـــرشعية الزيـــارة ،بدعيــة وزيـــارة رشعيـــة زيـــارة: قـــسمني إىل الزيــارة

 أمـــا ،إال لـــيس بمـــوهتم واالعتبـــار علـــيهم الـــسالم إلقـــاء لقـــصد الزائـــر يقـــصدها
 نآرالقـ أوقـات نآالقـر وقـراءة القـرب إىل اجللـوس أجـل من املقربة إىل الذهاب
 مقهـــى كأنـــه هنـــاك القـــرب واختـــاذ الكـــرايس عـــىل اجللـــوس عـــن ًفـــضال ،هنـــاك
 قــــسامن فالزيــــارة ،للنــــساء وال للرجــــال ال جيــــوز ال ًطبعــــا فهــــذا ،ذلــــك ونحــــو
 الزيـــارة ،للنـــساء تـــرشع للرجـــال تـــرشع كـــام الـــرشعية الزيـــارة ،وبدعيـــة رشعيـــة
 يف الـــرشعية  يفاملنـــاط ،للنــساء ًأيـــضا تـــرشع الللرجــال  تـــرشع ال كـــام البدعيــة
 يعتــرب فقــط ألجــل املقــابر الرجــال أو النــساء مــن زار فمــن الــرشعية هــو الزيــارة

 الـــرشعية الزيـــارة هـــي فهـــذه ؛هـــو يــستفيد لعلـــه امليـــت عـــىل الـــسالم ويلقـــي هــو
 .فال وإال
  )٠٠: ٤٥: ١٧/ ٥٤٢(" اهلدى والنور"

                                                
 .كم ذلك للرجلالعيد بح يف  وعىل هذا فيلحق حكم ختصيص زيارة القبور للنساء)١(



 
 

٢٩٧ 

ص 
 أيش هذا؟» لعن اهللا زوارات القبور«: يقولواب يف طيب: سؤال
 .حديث صحيح :الشيخ

ـــــــه زوارات، يعنـــــــي : امللقـــــــي ًحـــــــديث صـــــــحيح، طبعـــــــا هـــــــذا املقـــــــصود في
 املخالفات؟
ال املقـــصود فيـــه أكثـــر مـــن ذلـــك، وهـــن الـــآليت يكثـــرن الـــرتدد عـــىل  :الـــشيخ
 .القبور

 .ايوه: امللقي
 بيكــــون املقــــصود فيــــه ويكثــــرن زيــــارة القبــــور؛ ألن هــــذا اإلكثــــار مــــا :الــــشيخ
 .العربة

 .اللباس يف أيوه، ولو كانوا حمتشامت: امللقي
 .ولو كانوا :الشيخ

 ) ٠٠: ٢٠: ٦٧٩/٢٩("اهلدى والنور"



 
 

٢٩٨ 

 
 هل جيوز للنساء زيارة القبور إذا كانت لالتعاظ فقط؟: سؤال
وهـو رشط عـام أن يكـن متحجبــات نعـم، هـذا رشط، والـرشط اآلخـر  :الـشيخ

متجلببـــات باجللبـــاب الـــرشعي، يلقـــني الـــسالم ويـــذكرن العـــربة بـــاألموات، ثـــم 
يعـــدن أدراجهـــن، فـــال فـــرق واحلالـــة هـــذه بـــني النـــساء وبـــني الرجـــال؛ ذلـــك ألن 

ـــــور ـــــشمل الرجـــــال  يف النهـــــي عـــــن زيـــــارة القب ـــــا عامـــــا ي ًأول اإلســـــالم كـــــان هني ً
ًهـــؤالء املـــسلمني رجـــاال ونـــساء جـــاءهم والنـــساء، ثـــم ملـــا متكـــن التوحيـــد مـــن  ً

ًاإلذن عامــة رجـــاال ونـــساء، وقـــد مجـــع النبـــي   اإلشـــارة إىل هـــذين األمـــرينصً
ًأشـــار إىل أن النهـــي كـــان موجهـــا توجيهـــا عامـــا للنـــساء : حـــديث واحـــد، أييف  ً ً

ك قولــه  ًوالرجــال، وأشــار أيــضا إىل أن اإلذن كــان موجهــا للنــساء والرجــال؛ ذلــ ً
كنـــــت هنيـــــتكم عـــــن زيـــــارة «: صـــــحيح مـــــسلم يف م كـــــامعليـــــه الـــــصالة والـــــسال

، »أال فزوروهـــــا«: ، اخلطـــــاب ملـــــن؟ للمـــــسلمني عامـــــة نـــــساء ورجـــــال»القبـــــور
ك الـذين هنــوا مــن قبــل، أي ك : اخلطـاب ملــن؟ ألولئــ ًنـساء ورجــاال، ويؤكــد ذلــ

: العلــــة التــــي علــــل هبــــا الرســــول عليــــه الــــسالم اإلذن بالزيــــارة بعــــد النهــــي عنهــــا
كــام أن الرجـال بحاجــة إىل أن يتعــاطوا : ً، إذا»كركم اآلخــرةفزوروهـا فإهنــا تـذ«

ًســـببا رشعيـــا لتـــذكر اآلخـــرة، فالنـــساء كالرجـــال ـــأن  يف ً ذلـــك إن مل يكـــن أوىل ب
 .يتخذن مثل هذا السبب الذي يذكرهن باآلخرة



 
 

٢٩٩ 
 فاحلـديث مـروي بلفظـني »لعـن اهللا زائـرات القبـور«: أما احلديث املعروف

، وهــو ضــعيف، أمــا اللفــظ اآلخــر، فهــو »زائــرات« :اللفــظ األول هــو هــذا: اثنــني
الـــاليت يكثــــرن الزيـــارة، وهـــذا اإلكثــــار عـــادة ال يكــــون : ، أي»زوارات«: بلفـــظ

 بالزيـارة للجنــسني تـذكر اآلخــرة، صلتحقيـق الغايــة التـي مــن أجلهـا أذن النبــي
كثــري مــن املناســبات كاألعيــاد ونــصف  يف ًهــذا اإلكثــار كــام نــراه نحــن مــشاهدا

و ذلـــــك؛ جيلـــــسن حـــــول القـــــرب ويتخـــــذن ذلـــــك املكـــــان مقهـــــى، شـــــعبان ونحـــــ
: احلـــديث يـــصح، بلفـــظ: ًجلـــسوهم هـــذا شـــتى األحاديـــث، فـــإذا يف يتحـــدثون

، واملعنى هذا ال ينـايف اإلذن العـام وإنـام خيصـصه ويبـني أن »زوارات القبور«
الزيارة التي يراد هبـا تـذكر اآلخـرة فهـي مـرشوعة، لكـن اإلكثـار واملبالغـة فهـذا 

 . عنه، هذا جواب ما سألتمنهي
ّحد لإلكثار؟ يف طيب، :مداخلة َ 
 .نعم.ال ما يف :الشيخ

أن تكــــون : لزيــــارة النـــساء رشطــــان، مهـــا: أنــــت قلـــت: ًشــــيخنا مـــثال :مداخلـــة
متجلببــــة والثانيــــة للعظــــة والعـــــربة، لكــــن امــــرأة تـــــذهب لزيــــارة قــــرب والـــــدها أو 

، فهـل هــذا جيــوز زوجهـا مــع وجـود مقــربة قـرب بيــتهم، وهـي تــشد الرحـل هلــذا
 مع وجود مقربة عند بيتهم؟

اهللا هيــديك اصــرب، هــو قــضية جيــوز جيــوز، لكــن ختصيــصها بزيــارة  :الــشيخ
أبيها أو قريبها دون زيارة املقابر حينئذ هـذا التخـصيص مـع أنـه دون خمـصص 
: فهــو يــشعر أن الزيــارة هـــذه ليــست لتــذكر اآلخــرة، وإنـــام أحــسن مــا يقــال فيهـــا

قــط، ولـــيس بباعـــث العلـــم والــدين، ولـــذلك نحـــن نقـــول هــي بباعـــث العاطفـــة ف



 
 

٣٠٠ 
ـــشدون الرحـــال إىل زيـــارة بعـــض القبـــور التـــي يقـــال إهنـــا قبـــور  هلـــؤالء الـــذين ي
ًأوليــاء وصــاحلني، ســواء كــان هــذا القــول صــحيحا أو غــري صــحيح، ملــاذا هــذه 
الزيــارة؟ إن كــان املقــصود هــو حتقيــق الغايــة واحلكمــة التــي ســبق وأن أرشنــا 

هـــاهي املقـــربة أمـــامكم :  الرســـول عليـــه الـــسالم، فنقـــول هلـــمإليهـــا مـــن حـــديث
املنـــام ليقـــوم  يف والعظـــة هبـــذه القبـــور التـــي يكفـــي أن يتخيـــل اإلنـــسان ويراهـــا

ًفزعــا، العظــة مــن هــذه القبــور أكثــر بكثــري مــن زيــارة قــرب ويل أو نبــي خاصــة إذا 
ًكان مزخرفا ومزينا وعليه أهبة، فحينئـذ خيـضعون خـضوعا ال ينبغـي أن ً  يكـون ً

ن شــد الرحــال إىل هــذه القبــور أكــرب دليــل إ: إال هللا عــز وجــل، فلهــذا نحــن نقــول
 .احلديث الصحيح يف أهنم ال يقصدون هبا حتقيق الغاية املذكورة

   )٠٠: ٤٤: ١٥/ ٦٠٣(و) ٠٠: ٤٠: ١٤/ ٦٠٣("اهلدى والنور"



 
 

٣٠١ 

 
 

ًأيضا يسأل حول قـضية زيـارات يـوم العيـد كـام يفعـل كثـري مـن النـاس .رك اهللا فيكبا: امللقي
الــسنة أو كــذا، فــام هــو  يف وختصيــصها، فــالبعض امتنــع هــذه الزيــارة بحجــة أن هــذا يشء مل يــرد

 القول هذا؟
هـــــذا الـــــبعض، ونـــــسأل اهللا أن جيعلنـــــا مـــــن ذاك  يف بـــــارك اهللا: نقـــــول :الـــــشيخ

هـذا احلـديث،  يف ًأبدا واليـوم كنـا مـع بعـض إخواننـاًالبعض؛ ألننا نقول دائام و
يبدو لك يا فالن أنك مل تـسمع الـدعوة اجلديـدة التـي كانـت تـذكر مـن : قلت له

هـذا الزمـان هــو زيـارة األحيـاء لألمــوات،  يف قـديم فتقـول أن مـن البــدع الفاشـية
أصـــلها دعـــوة قديمـــة وهـــي أن زيـــارة  يف أمل تـــسمع الـــدعوة اجلديـــدة التـــي هـــي

ـــــك قلـــــت أليب أوىف أول األح ـــــوم العيـــــد بدعـــــة، ومـــــن أجـــــل ذل ـــــاء ي يـــــاء لألحي
ًمــا جئتــك عائــدا، مـــا : أنــا قلــت.اجللــوس، لكنــي الحظــت أنــه مــا انتبــه أي نعــم

 .ًجئتك زائرا
 .العيد بدعة، هو من البدع يف فزيارة األحياء لألموات

 هذا القياس مع فارق :مداخلة
 .ًهذا ليس قياسا :الشيخ



 
 

٣٠٢ 
 ال يـــشعر امليـــت وال يـــستفيد مـــن هـــذه الزيـــارة، أمـــا هنـــا ألنـــه هنـــاك: امللقـــي

 .األحياء لألحياء فهي صلة وتواس وحتاب
 .يعني أنت ملا بتزور األموات من أجل حيسوا بزيارتك :الشيخ

 .مو لكن من أجل الدعاء، لكن هنا هذا يوم عيد وفرح: امللقي
وم العيـــد ال أنـــا ســـؤايل خمتـــرص يـــا أبـــو أوىف، ملـــا تـــزور األمـــوات يـــ :الـــشيخ

 .بتزورهم من شان حيسوا بك
 .للدعاء هلم..ال: امللقي
  هــــاه، وغــــري أيــــام العيــــد، وغــــري أيــــام العيــــد، ملــــا بتــــزورهم مــــن شــــان  :الــــشيخ

 حيسوا بك؟
 .للدعاء واالعتبار: امللقي
 عم اسألك اهللا يرىض عليك، من شان حيسوا بك؟ :الشيخ
 .ال: امللقي
ــزورهم مــ :الــشيخ ــزورهمًطيــب، فــإذا ملــاذا ال ت  يف ن أجــل الغايــة الــيل أنــت ت

ــزورهم يــوم العيــد مــن أجــل  يف غــري العيــد، مــا دام أهنــا غايــة حــسنة، فلــامذا ال ت
 .هذه الغاية احلسنة

  غايــة حــسنة هنــا ألهنــا تتنــاىف مــع هبجــة العيــد ورسور العيــد يــذهب : امللقــي
 .إىل األموات

 .هذا هو القياس :الشيخ



 
 

٣٠٣ 
  .هههه :مداخلة

ــــشيخ ــــكوهــــل هــــذا هــــو  :ال ــــارك اهللا في  يف اجلــــواب...اجلــــواب؟ اجلــــواب ب
موضـــوع زيـــارة األحيـــاء لألمـــوات لـــيس مـــن أجـــل هـــذا التعليـــل املنطقـــي، بـــل 
الفلسفي، الذي ربام جييء واحد متفلسف أكثـر منـك فيقـيض عـىل فلـسفتك، 

فيـــه .ًلـــو كــان خـــريا لــسبقونا إليـــه، شــو رأيـــك هبــذا اجلـــواب: لكــن اجلـــواب هــو
 .فلسفة

 .جيد..جيد: امللقي
زيـارة األحيـاء : ًطيب، لو كان خريا لسبقونا إليـه، نحـن اآلن ملـا نقـول :الشيخ

ًالـسنة، فـضال عـن القـرآن الكـريم أنـه زيـارة  يف عندنا نص يف لألموات بدعة ما
كــل  يف عنــدنا يشء مـن هــذا، وهـذا القــول يقـال يف األحيـاء لألمـوات بدعــة، مـا

ــــشديد بــــاأللوف املؤلفــــة،  كــــل بدعــــة يقــــول فيهــــا البــــدع، وهــــي مــــع األســــف ال
ـــص»كـــل بدعـــة ضـــاللة«: الرســـول عليـــه الـــسالم أي بدعـــة عـــن  يف ، ال يوجـــد ن

الرســــول أنــــه هــــذه بدعــــة، مــــع ذلــــك فــــالعلامء جممعــــون عــــىل بدعيــــة األلــــوف 
املؤلفة مـن األمـور احلادثـة بعـد الرسـول عليـه الـسالم، طيـب كيـف بنقـول هـذه 

ذه اجلملـة املختـرصة التــي عنـدنا نـص ببــدعيتها، أو بإنكارهـا، هبـ يف بدعـة ومـا
ًلــو كــان خــريا لــسبقونا إليـــه، : تــدل عليهــا أدلــة مــن الكتــاب والــسنة كثـــرية وهــي

﴿: ومن األدلة عىل ذلك قولـه تعـاىل
﴾) النـساء :

ً، إذا هذا غري سـبيل املـؤمنني، إنـه النـاس يروحـوا يـزوروا القبـور يـوم العيـد )١١٥
ًمل يكــن هـــذا مــن ســـبيل املــؤمنني، إذا نحـــن بـــنلخص هــذا ومـــا شــاهبه مـــن أدلـــة 



 
 

٣٠٤ 
ـــــا ـــــاس عـــــن أي حمدثـــــة بقولن ًلـــــو كـــــان خـــــريا لـــــسبقونا : بكلمـــــة لكـــــي نبعـــــد الن

ك، لكــن هــذا املبــدأ العــام ملــا .ليــهإ فــاآلن زيــارة القبــور كمبــدأ عــام خــري وال شــ
أيــام الــسنة األخــرى  يف خصــصه العــرف اخللفــي بيــوم العيــد وال بــد، وأطلقــوه

ًلـــو كــان خـــريا : الـــدين، ودفعناهــا بتلــك الكلمـــة الطيبــة املباركــة يف صــار بدعــة
هــا أهنــا رشع، وال حاجــة ًلــسبقونا إليــه، فــإذا زيــارة األحيــاء لألمــوات األصــل في

هــذا،  يف خــالف يف زيــارة األحيــاء لألحيــاء رشع مــا: إىل األدلــة، كــذلك نقــول
فحيـــنام يـــأيت مـــن يـــذكر النـــاس الغـــافلني عـــن هديـــه عليـــه الـــسالم، وعـــن هـــدي 

 يف زيـــارة األحيـــاء: الـــسلف الـــذين اتبعـــوه عليـــه الـــسالم بإحـــسان، ويقـــول هلـــم
يــــد لألمــــوات، ال فــــرق بــــني هــــذا وهــــذا الع يف العيــــد لألحيــــاء كزيــــارة األحيــــاء

ًإطالقــــا، إن طلبــــت الــــدليل عــــىل هــــذا نــــذكرك بالــــدليل عــــىل ذاك الــــذي اتفقنــــا 
العيـــد لألمـــوات بدعـــة، نحـــن واحلمـــد هللا فـــيام  يف زيـــارة األحيـــاء: عليـــه، وهـــو

أظـن اآلن، هــاجلمع القليــل الطيــب املبــارك إن شــاء اهللا متفقــون عــىل أنــه زيــارة 
ًمـــــوات بدعـــــة، ومقتنعـــــني هبـــــا متامـــــا منطلقـــــني مـــــن ذاك العيـــــد لأل يف األحيـــــاء

ًاملنطـــق الـــذي خلـــصناه آنفـــا، هـــذا املنطـــق مـــا ينبغـــي أن نخـــل بـــه، وأن نعـــرض 
ك العــادة التــي  ــشبه تلــ عنــه؛ ألننــا نحــن مغلوبــون عــىل أمرنــا، ومعتــادون عــادة ت
اجتمعنـــا عـــىل إنكارهـــا، وهـــي أننـــا اعتـــدنا أن نـــزور املـــسلمني بمناســـبة العيـــد، 

العيــــد لألحيــــاء كزيــــارة  يف ً جــــازمني قــــانعني متامــــا بــــأن زيــــارة األحيــــاءفنقــــول
يـــا : ًالعيـــد لألمـــوات وال فـــرق إطالقـــا، فـــأي إنـــسان بـــده يقـــول بقـــى يف األحيـــاء

: العيـد أمـر مـرشوع، وكـام قيـل اليــوم يف أخـي شـو فيهـا، زيـارة األحيـاء لألحيـاء
م، إيـــه هـــذا وحـــده لزيــارة األرحـــام وصـــار لـــه ســـنة أو ســـنتني إىل آخـــره مـــا زارهـــ

يكفــي لينبـــه عـــىل فــساد هـــذه الزيـــارة، ألهنـــم يتواكلــون فيتكاســـلون عـــن القيـــام 



 
 

٣٠٥ 
ًبـــواجبهم، ســـواء كـــان بواجـــب زيـــارة األحيـــاء لألمـــوات التـــي ترقـــق القلـــوب، 
وتــذكر اآلخــرة مـــا بيفعلوهــا إال يـــوم العيــد، كــامن واحـــد لــه رحـــم بــده يوصـــله، 

 يف العيــــد أفــــضل، ألنــــه الزيــــارة  يفليجــــي العيــــد، الزيــــارة] متــــى[هــــاه : بيقــــول
ًلــو كــان خــريا لــسبقونا إليـــه؛ : األصــل مــرشوعة، والعيــد كــامن أيامــه فاضــلة، ال

فكــل مــا يثبــت بــه البدعــة األوىل، يثبــت بــه البدعــة األخــرى، وكــل مــن يعــرتض 
 عــىل البدعــة األوىل يلزمــه أن يعــرتض عــىل البدعــة األخــرى، وكــل مــن يــشك

البدعـة األوىل، وإال كــان فكــره  يف أن يــشكالبدعـة األخــرى جيـب ويلزمــه يف 
ًمتناقضا متناقضا، ونسأل اهللا عز وجل أن هيدينا سواء السبيل ً. 

  )٠٠: ٠٠: ٤٦/ ٥٣١() ٠١: ٠٢: ٥٣٠/٢١(" اهلدى والنور"



 
 

٣٠٦ 

 
 ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟: يقول: سؤال
العيــد كحكـم زيارهتــا يــوم عيـد اجلمعــة، هــل حكــم زيــارة القبـور يــوم  :الـشيخ
 يف ال، كـــل مـــا: بأنـــه يـــستحب زيـــارة القبـــور يـــوم اجلمعـــة؟ اجلـــواب: مـــن قائـــل

ًاألمــر أن النـــاس اعتــادوا عـــادة وتومهوهـــا ســنة وهـــي البدعــة بعينهـــا؛ ذلـــك ألن  ً
مـــن القواعـــد الـــرشعية التـــي يـــستفيدها طالــــب العلـــم مـــن عمـــوم أدلـــة الكتــــاب 

ًلــة مـــا كـــان منهــا مطلقـــا وجـــب إجراؤهــا عـــىل إطالقهـــا وال والــسنة أن هـــذه األد
ًجيــــوز ختصيــــصها إال بــــدليل خمــــصص وال جيــــوز تقييــــد مــــا جــــاء مطلقــــا مــــن 

إذا جــاء نــص مقيــد : النــصوص إال إذا جــاء مــا يقيــده، وعــىل العكــس مــن ذلــك
ُّلـــصفة أو بكيفيـــة أو بعــــدد فـــال جيــــوز فـــك هـــذا القيــــد عنـــه وإطالقــــه؛ كـــل هــــذا 

ًوملا كانـت أدلـة األمـر بزيـارة القبـور مطلقـة كمثـل احلـديث خمالفة للنصوص، 
َكنــت هنيــتكم عــن زيــارة القبــور أال «: املــشهور مــن قولــه عليــه الــصالة والــسالم َ

هـــذا  يف »أال فزوروهـــا«:  قولـــه عليـــه الـــسالم»فزوروهـــا فإهنـــا تـــذكركم اآلخـــرة
ييــده وال جيــوز تق ًاحلـديث ويف غــريه أيــضا مطلــق فينبغــي إجـراؤه عــىل إطالقــه

الــرشع ال بــصفة وال بكيفيــة، فــإذا كــان األمــر كــذلك  يف بــزمن مل يــأت تقييــده بــه
كــان ختــصيص العيــدين بزيــارة القبــور يكــون مــن بــاب تقييــد املطلــق بغــري نــص 
ك أن  ــ رشعــي، وهــذا اعتــداء عــىل الــشارع احلكــيم وخيــشى عــىل مــن يفعــل ذل

﴿: إنكــار ربنــا تبــارك وتعــاىل عــىل املــرشكني بقولــه يف يــدخل



 
 

٣٠٧ 
﴾) ال جيـوز زيـارة القبـور : ً فـإذا)٢١: الـشورى

 .ًيوم العيد خاصة
  ) ٠٠: ١٧: ٣١٩/٤٧(" اهلدى والنور"



 
 

٣٠٨ 

 
 العيـد بدعـة، فالرجـاء بيـان احلكـم فـام سـبق ًسمعنا أن زيارة الناس بعضهم بعضا يـوم: سؤال

 األعياد؟ يف مما يتعلق بزيارة اإلخوان وما يقوم به الناس
ًنحـــن قلنـــا مـــرارا وتكـــرارا ولــسنا اآلن بحاجـــة إىل تفـــصيل مـــا تكـــرر،  :الــشيخ ً

زيــارة األحيــاء لألمـــوات يــوم العيــد مــن حمــدثات األمور؛ألنـــه : فنقــول بإجيــاز
ـــشار ـــشارع احلكـــيم قـــاليعنـــي تقييـــد مـــا أطلقـــه ال : احلـــديث الـــصحيح يف ع، ال

:  فقولــه»كنــت هنيــتكم عــن زيــارة القبــور أال فزوروهــا، فإهنــا تــذكركم اآلخــرة«
أمر عام ال جيوز تقييده بـزمن أو بمكـان خـاص؛ ألن تقييـد الـنص .أال فزوروها

أو إطالقـــه لـــيس مـــن وظيفـــة النـــاس،وإنام هـــو مـــن وظيفـــة رب العـــاملني الـــذي 
﴿: م فقــال لــهكلــف رســوله الكــري

﴾) فـام كـان مـن نـص مطلـق وهـو مقيـد بينـه، ومـا كـان مـن نــص  .)٤٤: النحـل
 .عام وهو خمصص خصصه، وما ال فال

  كــــل أيـــام الــــسنة، ال فـــرق بــــني يــــوم  يف ًمطلقــــا.»أال فزوروهـــا«: فحيـــنام قــــال
ًصــباحا، أو مــساء، أو ظهــرا،أو هنــارا، : يــوم واحــد يف  فــرق بــني زمــنويــوم، وال ً ًً  

 .لخإ...ًأو ليال
، كـــذلك ]بدعـــة[كـــام أن زيـــارة األحيـــاء لألمـــوات يـــوم العيـــد : كـــذلك نقـــول

 .كزيارة األحياء لألموات...زيارة األحياء لألحياء يوم العيد



 
 

٣٠٩ 
 بـسبب هتافـت الزيارة املرشوعة يوم العيـد هـو مـا ألغـي مـع األسـف الـشديد

املـــساجد التـــي يتفرقـــون فيهـــا، والواجـــب  يف النـــاس عـــىل إقامـــة صـــالة العيـــد
املـصىل، املـصىل هـو خـارج البلـد، يتـسع لكـل  يف ًعليهم مجيعا أن جيتمعـوا

أهــــــل البلـــــــد، فهنـــــــاك يلتقــــــون، ويـــــــصلون صـــــــالة العيــــــد، ويتعـــــــارفون بطبيعـــــــة 
 .اته طيلة حيصاحلال،عطلت هذه السنة التي واظب عليها النبي 

ًوهنــا مالحظــة مهمــة جــدا جيــب أن ننتبــه هلــا، فإننــا نعلــم مجيعــا قــول النبــي  ً
مـــــسجدي هـــــذا بـــــألف صـــــالة ممـــــا ســـــواه مـــــن املـــــساجد إال  يف صـــــالة«: ص

 .»املسجد احلرام
مــسجده بــألف صــالة مــا كــان يــصيل صــالة عيــد الفطـــر  يف فمــع أن الــصالة

ذا؟ ألنـه يريـد، املـصىل، ملـا يف وعيد األضحى إال خـارج هـذا املـسجد، وهـو
مكــان  يف املدينــة مــن كــل مكــان، مــن القــرى التــي حوهلــا يف جيمــع املــسلمني

 .ًواحد تسع هلم مجيعا
التعــرف عــىل ســنة : هــذا املــصليات مــع الــزمن، ومــع ابتعــاد النــاس عــن أوال

الرسول عليه السالم وابتعادهم عام بقي عنـدهم مـن العلـم بـسنة الرسـول عليـه 
 يقهـا، وعــن العمـل هبـا، قنعــوا بـأن يقيمــوا صـالة العيــدالـسالم ابتعـادهم عــن تطب

 .املساجد، كام يفعلون بصالة اجلمعة، والصلوات اخلمسيف 
  صــالة العيــدال يــصيلأمــا الــسنة فاســتمر الرســول عليــه الــسالم طيلــة حياتــه 

ًاملسجد ولو مرة واحدة، وإنام دائام يصليهايف   .املصىل يف ً
ــضع ســنني بــدأ بعــض املــسل مثــل هــذه الــبالد يفيــؤون إىل  يف منياآلن منــذ ب

 .املصىل يف هذه السنة، سنة صالة العيد



 
 

٣١٠ 
فــال بــد أنكــم تــسمعون اآلن بــأن هنــاك مــصليات عديــدة يــصىل فيهــا النــاس 

املــــساجد، ولكــــن بقــــى علــــيهم يشء واحــــد،  يف بــــدل مــــا يــــصلوا صــــالة العيــــد
 يف مـــن خـــروج النـــاس مـــن املـــساجد: ولعـــل هـــذه الظـــاهرة، التـــي أرشت إليهـــا

صــــالة العيــــد إىل املــــصليات لعــــل هـــــذه الظــــاهرة بــــشارة إىل أنــــه ســــيأيت يـــــوم 
مـــصىل واحـــد، كـــام  يف البلـــد الواحـــد يف مكـــان واحـــد يف جيتمـــع املـــسلمون

بلـدة واحـدة وهـي مكـة  يف يفعل املسلمون من مجيع أقطـار الـدنيا، جيتمعـون
ومــا حوهلــا مــن منــى ومزدلفـــة وعرفــة ونحــو ذلــك، لـــيس هلــم بــديل عنهــا، مـــع 

البلــدة الواحــدة فلــن يعجــزوا أبــدا  يف هنــم يعــدون املاليــني، وفيهــا كثــر النــاسأ
مــــصىل واحـــد، لعــــل خـــروجهم اآلن مــــن املــــساجد  يف أرض يف أن جيتمعـــوا

إىل املــصليات هــو بــصيص خــري إال أهنــم فــيام بعــد إن شــاء اهللا حيــنام يفهمــون 
ا هـي اجلامعــة ، وأهنـ)١(»يـد اهللا عـىل اجلامعـة«: حقيقـة معنـى قولـه عليـه الـسالم

ك الوســائل : التــي مجعهــم الرســول عليــه الــسالم بوســائله املــرشوعة، ومــن تلــ
البلــــــدة  يف املـــــصىل الواحــــــد ولـــــيس املــــــساجد بـــــل وال املــــــصليات العديـــــدة

 .الواحدة
 .فإذن، الزيارة هذه أو تلك هي خمالفة للسنة

الزيـارة تكــون مــرشوعة يــوم العيــد هــو أن يفــد النــاس بجامهــريهم املتكــاثرة 
املــــــــصىل، وال شـــــــــك أن النــــــــاس هنـــــــــاك ســـــــــيتزاورون  يف إىل صــــــــالة العيـــــــــد

ــزور بعــضهم بعــضا  ًوســيتعارفون أكثــر مــن هــذه الزيــارة التقليديــة، ألنــه حيــنام ي
 يف الغالب يزور بعض من يعرفـون، لكـن مـا أبيحـت هلـم الزيـارة يف العيد،يف 

                                                
 ).١٨٤٨رقم( صحيح اجلامع )١(



 
 

٣١١ 
ة األحيــاء زيــار: يــوم العيــد بــذلك وقلنــا يف أثنــاء الــسنة، فخصــصوا هــذه الزيــارة

يشء، بــل هــو مــن البــدع، وكــذلك زيــارة األحيــاء  يف لألمــوات لــيس مــن الــسنة
 .لألحياء

 وما معنـى هـذا؟ جيـب أن تكـون الزيـارة سـواء مـن األحيـاء لألمـوات ليـست
الـــسنة مـــرة، وإنـــام  يف الـــسنة مـــرة، وكـــذلك زيـــارة األحيـــاء لألحيـــاء ليـــستيف 

ــق زيــا يف جيــب أن يــستمر، ألن ــق هــذه الزيــارة حتقي رة األحيــاء لألحيــاء، حتقي
﴿: املودة، والتعارف بني املـسلمني كـام قـال رب العـاملني

﴾)١٣: احلجرات(. 
ًأمـا زيــارة األحيــاء لألمــوات فيجــب أيــضا أن تــستمر لتحقيــق الغايــة التــي مــن 

 بزيـارة القبـور بعـد أن كـان هنـى عنـا أال وهـي قولـه عليـه صلها أمر الرسـولأج
 .»أال فزوروها؛ فإهنا تذكركم اآلخرة«السالم 

  )٠٠: ٥٠: ٠٩/ ٥٢٧(" اهلدى والنور"



 
 

٣١٢ 

 
 

ال جيـــوز ختــصيص زيــارة القبــور بيـــوم : انتــوا بتقولــوا: ًواحــد بيــسألني ســـؤاال بيقــول: ســؤال
 .العيد

 .أي نعم :الشيخ
 .هذا، هل حيرضكم يف دليل نقيل يفيد] هل هناك[: قال..السائل: امللقي
 دليل نقيل؟ :الشيخ
 .نعم: امللقي
 ..منعه يف من حيث أنه يدخل يعني :الشيخ
 .أيوه هكذا: امللقي
 .األدلة الرشعية ما كل الناس بيفهموها :الشيخ

 .أيوه: لقيامل
 ﴾﴿: أي نعم، لذلك قال تعاىل :الشيخ

ــل(  والـــصحابة والـــسلف -عليـــه الـــسالم-الـــدليل الـــنقيل إن الرســـول )٤٣: النحـ
كـل بدعــة «: واألئمـة مـا كانـت هــذه الظـاهرة، موجـودة عنـدهم، والرســول يقـول

 .هذا هو دليل.»ارالن يف ضاللة، وكل ضاللة
 .هذا هو.أيوه: امللقي
 .أي نعم :الشيخ



 
 

٣١٣ 
  )٠٠: ٢١: ٦٧٩/٣٦("اهلدى والنور "
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ـــضيلة الـــشيخ هـــل يعتـــرب مـــا حيملـــه غالـــب صـــوفية اليـــوم مـــن املغـــالني: ســـؤال القبـــور  يف ف

ال فاسـدة خمالفـة للـرشع؛ هـل يعتـرب هـذا مـن واملقبـورين والـصاحلني مـن مظـاهر رشكيـة وأحـو
 الكفر العميل؟

 .ليس هذا فقط، قد يكون كفر اعتقادي :الشيخ
ــشكل عــام يعنــي ملــا نــرى عليــه اجلمهــرة هــو قــد : امللقــي يعنــي أنــه القــصد ب

 يف ًيكــون كــام لعلكــم تــرون يعنــي واهللا أعلــم، فأخــشى أن أكــون متــرسعا يعنــي
 .ً هذا األمر اعتقادياهذا أنكم ترون أن البعض يكون فيه

 .وهذا الذي قلته اآلن :الشيخ
فالقصد أنه بشكل عام ملا نرى عليـه مـن أهلنـا وعـرشيتنا يعنـي ممـن : امللقي

 .حولنا من أهل بلدنا
 .ملا يأتونه من طواف أو تقبيل أو استغاثة باملقبورين والصاحلني: امللقي
ذا وقــد يكـون مــن مـا أســتطيع أن أعطـي قاعـدة عامــة، قـد يكــون مـن هـ :الـشيخ

ًهذا، قد يكون كفرا اعتقاديا، وقد يكون كفرا عمليا، وأنـا أقـول شـيئا قـد يكـون  ً ً ً ً
ًغريبــا أنــا ال أجتــرأ عــىل القــول بتكفــري الــشيعة قــوم يــسموهنم بالرافــضة؛ إال إذا 
ًعرفنـــا عقيـــدة كـــل واحـــد مـــنهم، مـــثال اخلمينـــي أعلـــن عـــن عقيدتـــه بـــام ســـامه بــــ 

 أيش؟
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 .»إلسالميةاحلكومة ا« :مداخلة
ٌ، إيــه هــذا كفــر بــال شــك يعنــي، لكــن أنــا مــش »احلكومــة اإلســالمية« :الــشيخ ْ ُ

 رضوري أتصور كل 
 . شيعي:مداخلة
مــــن كــــان : كــــل عــــامل شـــيعي هــــو حيمــــل نفـــس الفكــــرة هــــذه، فـــأقول :الـــشيخ

حيمــل هــذه الفكــرة، مــن كـــان يعتقــد أنــه هــذا القــرآن الـــذي بــني أيــدينا هــو ربـــع 
كفـر مـن يقـول هـذا،  يف مـصحف فاطمـة، ال شـك يف القرآن احلقيقـي الـيل هـو

الــشيعة كفــار؛ ألنــه كثــري مــنهم، أو ألنــه كتــاهبم الكــايف يقــول كــذا : لكــن أقــول
هذا غري كـايف لتعمـيم إطـالق لفظـة الكفـر عـىل الـشيعة وعـىل الرافـضة؛ ! وكذا

: أننــا ال نــستطيع أن نقــول: األول: ســبيني مــانعني مــن هــذا اإلطــالق يف ألنــه هنــا
ينبغــي أن يتحقــق الــرشط : ًثانيــا.امل شــيعي حيمــل هــذه العقيــدة املكفــرةكــل عــ
هـــــؤالء : ًفهــــذا وهــــذا مفقــــود يكفينــــا إذا أن نقــــول.وهــــو إقامــــة احلجــــة: الثــــاين

ضــالون، أمــا بدقــة متناهيــة، فينبغــي أن نعــرف عقيــدهتم إمــا مــن لــساهنم أو مــن 
 .قلمهم

 .ًجزاكم اهللا خريا فضيلة الشيخ: امللقي
  )٠٠: ٢٧: ٧٥٤/٥٠(" راهلدى والنو" 
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 .»ال جتلسوا عىل القبور وال تصلوا إليها «صقال رسول اهللا 

 .حديث صحيح: ]قال اإلمام[
 ]: ًقائال» ال تصلوا إليها«: وعلق عىل قوله[

, ملــــا فيــــه مــــن التعظــــيم البــــالغ؛ ألنــــه مــــن مرتبــــة املعبــــود.أي مــــستقبلني إليهــــا
» الفـيض« يف كـذا.والتعظـيم البليـغ,  النهي عن االستخفاف بـالتعظيمفجمع بني
 .للمناوي

 يف فــــإن ذلـــك مكــــروه فــــإن قــــصد إنــــسان التــــربك: موضــــع آخــــر يف  ثـــم قــــال
ك البقعــة؛ فقــد ابتــدع يف الــصالة ــأذن بــه اهللا يف تلــ واملــراد كراهــة ,الــدين مــا مل ي
 .التنزيه

 :  قال النووي
 ويؤخـذ مـن احلـديث ,مل يبعـد-لظاهره-هولو قيل بتحريم.كذا قال أصحابنا
 .اهـ.املقربة؛ فهي مكروهة كراهة حتريم يف النهي عن الصالة

 : )١/٢٤٦(» األم« ويف 
َّوأن يــــسوى, وأكــــره أن يبنــــى عــــىل القــــرب مــــسجد أو يــــصىل عليــــه وهــــو غــــري , َُ

 : قال.أو يصىل إليه, مسوى
 :  قالصأن رسول اهللا: أخربنا مالك, وقد أساء, وإن صىل إليه؛ أجزأه
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 .»قاتل اهللا اليهود والنصارى؛ اختذوا قبور أنبياءهم مساجد«

 : قال
 أن يعظــم أحــد مــن -واهللا تعــاىل أعلــم- وأنــه كــره,ُّوأكــره هــذا للــسنة واآلثــار

ْومل تـــؤمن, ًقـــربه مـــسجدا-يتخـــذ: يعنـــي-املـــسلمني ـــك الفتنـــة والـــضالل  يف ُ ذل
 .انتهى.عىل من يأيت من بعد

ـــك معـــضال حـــديث صـــحيح جـــدا؛ جـــاءواحلـــديث الـــذي ذكـــره عـــن م ًال ً َ  يف ُ
,  وابـــن عبـــاس,عائـــشة: وغريمهـــا عـــن مجـــع مـــن الـــصحابة؛ مـــنهم» الـــصحيحني«

 .وأسامة بن زيد, وأبو عبيدة بن اجلراح, وزيد بن ثابت, وأبو هريرة
وأيب , وابــن مـــسعود,  وجنــدب بــن عبــد اهللا الــبجيل,ًعائــشة أيــضا: ويف البــاب
 .ًرسالوعطاء بن يسار م, سعيد اخلدري

وبينـت فيـه » التعليقـات اجليـاد« يف ُوقد خرجت أحاديثهم وسـقت ألفـاظهم
 مــا يــستفاد منهــا مــن املــسائل املهمــة التــي غفــل عنهــا أكثــر املــسلمني؛ فوقعــوا

ـــــاء والـــــصاحلني يف الغلـــــويف  ًوتعظـــــيمهم تعظـــــيام خارجـــــا عـــــن حـــــدود , األولي ً
واجـــر عــن اقـــرتاف الز« يف وقـــد قــال ابـــن حجــر اهليتمـــي الفقيــه, الــرشع والــدين

 : )١٢١ص (» الكبائر
ُقـــــصد الرجـــــل الـــــصالة عنـــــد القـــــرب متربكـــــا هبـــــا عـــــني : قـــــال بعـــــض احلنابلـــــة َْ ً َ
ًثـم إمجاعـا؛ فـإن ,  للنهـي عنهـا؛وإبـداع ديـن مل يـأذن بـه اهللا, املحـاداة هللا ولرسـوله

أو بناؤهــا , واختاذهـا مـساجد, أعظـم املحرمـات وأسـباب الـرشك الـصالة عنـدها
ُ بالكراهــة حممــول عــىل غــري ذلــك؛ إذ ال يظــن بــالعلامء جتــويز والقــول.عليهــا ُّ َُ

ِ لعــن فاعلــهصٍفعــل تــواتر عــن النبــي ِِ ُ ْ وهــدم القبــاب , وجيــب املبــادرة هلــدمها, َ
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ُإذ هــي أرض مــن مــسجد الــرضار؛ ألهنــا أســست عــىل معــصية , التــي عــىل القبــور

 وجتـــب,  هبـــدم القبــور املــرشفةصوأمــر, ؛ ألنــه هنــى عـــن ذلــكصرســول اهللا
 يف انتهـــــى مـــــا.وال يـــــصح وقفـــــه ونـــــذره, إزالـــــة كـــــل قنـــــديل أو رساج عـــــىل قـــــرب

 .»الزواجر«
 وأنـه ,فأفاد كالم املناوي واحلنبيل أن قـصد الـصالة إىل القـرب وعنـده حمـرم

-حتـى بعـض املــشايخ-ً ومـع ذلـك تـرى كثـريا مـن النـاس,تـرشيع مل يـأذن بـه اهللا
وإذا قيـــل , والتــربك هبـــا, يقــصدون مقامـــات األوليــاء والـــصاحلني للــصالة عنـــدها

 ولـئن ! وعقائـدنا سـليمة, ونياتنـا طيبـة,إنام األعـامل بالنيـات:  قالوا؛ذلك يف هلم
ــشارع احلكــيم يف صــدقوا ك؛ فــام هــو بمنجــيهم مــن املؤاخــذة عنــد ال  ألنــه ؛ذلــ

 . واهللا يتوىل الرسائر,إنام بنى األحكام عىل الظواهر
  مـــا شـــاء اهللا وشـــئت يـــا  : عـــىل مـــن خاطبـــه بقولـــهصولقـــد أنكـــر رســـول اهللا

 !رسول اهللا
 : فقال عليه الصالة والسالم

 .»ما شاء اهللا وحده: قل! ؟ًجعلتني هللا ندا«
ك الرجــل مــا قــصد أن جيعلــه رشيكــا صولقــد كــان رســول اهللا ــ ً يعلــم أن ذل

ــــه-ريض اهللا عنــــه- وهــــو,مــــع اهللا ــــف صمــــا آمــــن ب ً إال فــــرارا مــــن الــــرشك؛ فكي
وإنـــام أنكـــر عليـــه مـــا ســـمعه مـــن , لـــك منـــه يعلـــم ذصكـــان! ؟ًجيعلـــه رشيكـــا هللا

ُلسانه حتى يقومه مرة؛ فال يتكلم مرة أخرى بام يوهم الرشك والضالل ِّ َُ َ. 
ثــم يــربرون ,  ظاهرهــا رشك وضــالل,ًفـامل هــؤالء النــاس يــأتون أعــامال منكــرة

ًواهللا يعلم أن كثـريا مـن هـؤالء قـد فـسدت ! زعمهم؟ يف ذلك بقصدهم احلسن
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َ وداخلهــا ,عقائــدهم ــشعرون؛ ذلــك جــزاؤهم َ الــرشك مــن حيــث يــشعرون أو ال ي
 .ً وجعلوا أحاديثه عليه الصالة والسالم وراءهم ظهريا,بام كسبوا

  ).١٤٤ -١/١٤٠" (أصل صفة الصالة"
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 : ] أنه قالصروي عن النبي [
 .» غري أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه،ال تبكوا عىل الدين إذا وليه أهله«
 .)ضعيف(
 ]: قال اإلمام[

 مــن طريــق عبــد امللــك بــن )٤/٥١٥( واحلــاكم )٥/٤٢٢(أخرجــه أمحــد 
أقبـل مـروان يومـا : عمرو العقدي عن كثري بن زيـد عـن داود بـن أيب صـالح قـال

 فأقبــل عليــه !؟أتــدري مــا تــصنع:  فقــال، وجهــه عــىل القــربًفوجــد رجــال واضــعا
 سـمعت ، ومل آت احلجـرص  رسـول اهللانعـم جئـت:  فقـال،فإذا هـو أبـو أيـوب

ــــــأخرين االســــــتدالل هبــــــذا ، فــــــذكره"...صرســــــول اهللا ــــــد املت  وقــــــد شــــــاع عن
 وهـذا ،احلديث عـىل جـواز التمـسح بـالقرب لوضـع أيب أيـوب وجهـه عـىل القـرب

 كــــام يفعــــل -الداللــــة عــــىل أن متــــسحه كــــان للتــــربك يف ًمــــع أنــــه لــــيس رصحيــــا
 وقـــد أنكـــر ،ت فـــال حجـــة فيـــه فالـــسند إليـــه بـــذلك ضـــعيف كـــام علمـــ-اجلهـــال

إنـه مـن عمـل :  التمـسح بـالقبور وقـالوا،املحققون من العلـامء كـالنووى وغـريه
ك يف النــصارى وقــد ذكــرت بعــض النقــول  حتــذير الــساجد مــن اختــاذ " يف ذلــ

 تــسديد اإلصــابة " وهــي الرســالة اخلامــسة مــن رســائل كتابنــا "القبــور مــساجد 
 وهــي مطبوعــة واحلمــد هللا "الــصحابة إىل مــن زعــم نــرصة اخللفــاء الراشــدين و

 . منه)١٠٨ص (فانظر 
  ).٥٥٤-١/٥٥٢"(الضعيفة"
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»  ربنـــااهللا اهللا تربــة أرضـــنا وريقــة بعـــضنا يــشفي ســـقيمنا بــإذن«: البخـــاري يف حــديث: الــسائل
 ..جواز التسمح] به عىل[بعض الصوفية يستدل 

 يف هـــذا مـــع وضــوح بطـــالن هـــذا االســتدالل؛ ألن التـــسمح املـــذكور :الــشيخ
ًهـــــذا احلـــــديث كـــــام تـــــرون دائرتـــــه ضـــــيقة جـــــدا، ومناســـــبته االستـــــشفاء بـــــالريق 
وبالـــدعاء وبـــالرتاب البـــسيط الـــذي يتعلـــق باإلهبـــام أو باإلصـــبع، فـــأين هـــذا مـــن 

األمـوات وعـدم قـراءة ذكـر وارد عـن الرسـول عليـه الـسالم، وأنـا التسمح بقبـور 
لــو كــان هنــاك حــديث عــام، وهــذا حــديث خــاص، ولــه : ًأقــول وقــد قلــت قريبــا

لو كان هنـاك حـديث عـام وطبـق عـىل صـورة خاصـة ..قيوده كام تسمع ونسمع
الـصورة العامـة؛ ألن الــذي  يف ومل يطبـق بالـصورة العامــة ال جيـوز لنـا أن نطبقــه

ً باحلديث، والذين تلقوا احلـديث عـن الرسـول عليـه الـسالم مبـارشة مل حتدث
ًالـنص العــام، ورضبـت عــىل ذلـك مــثال أذكــره  يف يطبقـوه بالــصورة التـي تــدخل

صـــالة الرجـــل مـــع الرجـــل «: صاآلن ليتـــضح املـــراد مـــن هـــذا الكـــالم، فقولـــه 
 إىل آخــر »أزكــى مــن صــالته وحــده، وصــالة الثالثــة أزكــى مــن صــالة الــرجلني

ًاحلـــديث، فلـــو صـــىل مجاعـــة الـــسنة القبليـــة قبـــل الظهـــر مجاعـــة واحـــتج هبـــذا 
ًاحلـــديث كـــان مـــردودا عليـــه احتجاجـــه، ملـــاذا؟ ألن الـــذي قـــال هـــذا احلـــديث، 
ًوالــــذين ســــمعوا هــــذا احلــــديث مــــن فــــم الرســــول عليــــه الــــسالم غــــضا طريــــا مل  ً
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، الـــسنن الرواتـــب يف يطبقـــوه هبـــذا املعنـــى العـــام حيـــث أدخلـــوا فيـــه اجلامعـــة

ــــف يــــستدل بحــــديث خــــاص عــــىل موضــــوع عــــام ونحــــن نــــرد االســــتدالل  فكي
العهـــد األول؟  يف باحلـــديث العـــام عـــىل موضـــوع خـــاص مل جيـــر العمـــل عليـــه

وهذا مـن الفقـه الـذي ينبغـي عـىل طـالب العلـم أن يعـضوا عليـه بالنواجـذ؛ ألنـه 
 أهــل ًيفــتح هلــم بابــا مــن العلــم قــد ال يتنبــه لــه كبــار العلــامء خاصــة إذا كــانوا مــن

 . والتقليدداجلمو
  )٠٠:٥٤:٤٣ /٦" (-األثر–فتاوى جدة (



 
 

٣٢٣ 

 
 : ]صروي عن النبي [
 غفــر لــه بعــدد »يــس« فقــرأ عنــدمها أو عنــده ،مــن زار قــرب والديــه كــل مجعــة«

 .»كل آية أو حرف
 .)موضوع(
 ]: قال اإلمام[

ــ الــسنة  يف  ولــيس،د القبــورواحلــديث يــدل عــىل اســتحباب قــراءة القــرآن عن
ــشهد لــذلك  بــل هــي تــدل عــىل أن املــرشوع عنــد زيــارة القبــور ،الــصحيحة مــا ي

ك جــرى عمــل الــسلف ،إنــام هــو الــسالم علــيهم وتــذكر اآلخــرة فقــط ــ  وعــىل ذل
 فقـــراءة القـــرآن عنـــدها بدعـــة مكروهـــة كـــام رصح بـــه ،الـــصالح ريض اهللا عـــنهم

روايـــة  يف  وأمحـــد، ومالـــك،ة مـــنهم أبـــو حنيفـــ،مجاعـــة مـــن العلـــامء املتقـــدمني
 وقـال ،ألنـه مل تـرد بـه سـنة:  قـال)٢٨٥ /٢( للزبيـدي " رشح اإلحياء " يف كام

 ملــا روى عــن ابــن عمــر أنــه أو ،ال تكــره: روايــة يف حممــد بــن احلــسن وأمحــد
 .ىص أن يقرأ عىل قربه وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخوامتها

 ولوصـــح فـــال يـــدل إال ، إليـــههـــذا األثـــر عـــن ابـــن عمـــر ال يـــصح ســـنده: قلـــت
 . كام هو ظاهرًعىل القراءة عند الدفن ال مطلقا



 
 

٣٢٤ 
 " فـإن ، وإن رآهـا النـاس حـسنة، وإيـاك والبدعـة،فعليـك أهيـا املـسلم بالـسنة

 .ص كام قال"كل بدعة ضاللة 
  ).١٢٨-١/١٢٦"(الضعيفة"



 
 

٣٢٥ 

 
 ]: يل قولهاآليات البينات عن الغزا يف نقل اآللويس[

: ]يعنـــي أبـــا حنيفـــة[إن مـــسألة القـــراءة عـــىل القـــرب ذات خـــالف؛ قـــال اإلمـــام 
 .صتكره ألن أهلها جيفة، ومل يصح فيها يشء عنده عنه

 ]: ًفعلق األلباين قائال[
وهـــذا التعليــل الثـــاين هــو املعتمـــد، بخــالف األول فإنـــه ممــا ال دليـــل : قلــت

 .عليه

 ).١٣٠ص"( األمواتعدم مساع يف حتقيق اآليات البينات"



 
 

٣٢٦ 

 
املوضــوع يــا شــيخنا بعــض النــاس يــا شــيخنا يزرعــون شــجرة عــىل القــرب، ويــرتددون : ســؤال

هـذا، هـل تقطـع هـذه الـشجرة،  يف عـىل هـذا القـرب بحجـة أهنـم يـسقون هـذه الـشجرة، فـام رأيكـم
شـجار الزيتـون والتـني والفواكـه عـىل ًوممكن يكون نساء أيضا يفعلن هذا الفعـل، حتـى كثـرت أ

 املقابر؟
ك لــيس إســالميا مــن جهــات عديــدة، أمههــا  :الــشيخ ًنعــم، هــذا أســلوب ال شــ

أنــه أســلوب الكفــار الــذين ينزعجــون مــن زيــارة القبــور، ولــذلك فمــن ســافر إىل 
بــالد الكفــر جيــد املقــابر أشــبه مــا تكــون باحلــدائق الغنــاء، مزروعــة باألشــجار 

ك املنطقــة ال الكثـرية والــورود  ك، حتــى إذا مــر املــار مــن تلــ والزهــور ونحــو ذلــ
ينــــزعج بــــذكر املــــوت، فاملــــسلمون اآلن يــــسلكون ســــنن مــــن قــــبلهم كــــام تنبــــأ 

لتتــبعن ســنن مــن «: احلــديث الــصحيح يف بــذلك النبــي عليــه الــصالة والــسالم
ًقبلكم شربا بشرب وذراعا بـذراع، حتـى لـو دخلـوا جحـر ضـب لـدخلتموه إىل ..»ً

 .تقليد للكفار ، فهذه الظاهرة هوآخر احلديث
ــــه بعــــض الــــبالد اإلســــالمية وبلــــدنا هــــذا مــــع  ومــــن متــــام التقليــــد مــــا ابــــتيل ب
األســـف منهـــا وهـــو إخـــراج املقـــابر خـــارج البلـــد، وبـــذلك يقطعـــون الـــصلة بـــني 

يعطلون زيارة القبور؛ ألنـه لـيس مـن املمكـن عـادة أن : األحياء واألموات، أي
شد الرحـل وخيـرج خـارج البلـد مـن أجـل أن يـرى املسلم الذي مات أبـوه أنـه يـ

أبـــاه، ال واهللا لـــن يـــسأل عـــن أبيـــه وال عـــن أمـــه وال عـــن أختـــه، هـــذا هـــدف لقطـــع 



 
 

٣٢٧ 
الـصلة بــني األحيــاء واألمــوات بطريــق حتقيــق الغايــة الــرشعية التــي ســبق ذكرهــا 

ًآنفا، ولذلك فلو أن هناك دولـة إسـالمية حقـا فهـذه املـسألة مـع أهنـا كـام يقـول -ً
ـــك -ثانويـــة :بعـــضهم  وال نقـــول مـــن بـــاب القـــشور، لكنهـــا ثانويـــة، لكـــن مـــع ذل

 يف سوف تضع املخطط البلـد أو املدينـة أو العاصـمة ال تكـون القبـور فيهـا إال
أال «: داخلهـــا، لكــــيال يقطعــــوا الـــصلة بــــني املــــسلمني وبـــني قولــــه عليــــه الــــسالم

 .»فزوروها فإهنا تذكركم اآلخرة
ـــأن الرســـوليـــستدل: يـــا شـــيخنا يعنـــي.. :مداخلـــة  مـــر ص بعـــض املـــسلمني ب

ًعــــىل قـــــرب فأخــــذ غـــــصنا رطبــــا أو كـــــذا مــــا أذكـــــر الــــنص، فوضـــــعه عــــىل القـــــرب،  ً
فيــستدلون هبــذا احلــديث أهنــم جيــوز هلــم أن يــضعوا شــجر أو غــريه، فــام أدري 

 ..إذا كان هذا احلديث يكون
ك هــو حــديث صــحيح، ولكــن ال يــدل احلــديث  :الــشيخ هــذا احلــديث بــال شــ

ي يــستند إليهـا هـؤالء الـذين يــضعون الـورود والزهـور ويزرعــون عـىل الغايـة التـ
األشـــجار عـــىل مقـــابرهم أو قبـــورهم بـــزعم أهنـــا ختفـــف العـــذاب عـــن أولئـــك 
ــشجر األخــرض يــسبح اهللا عــز وجــل، وهبــذا التــسبيح  األمــوات بــسبب أن هــذا ال
خيفـــف العـــذاب عـــن أهـــل القبـــور، هـــذا احلـــديث الـــصحيح ال يـــدل عـــىل هـــذا 

ًالــرشع أوال، بــل احلــديث الــذي ســألت عنــه يــدل  يف  أصــل لــهالتعليــل الــذي ال
ًعــىل أن هــذا الغــصن الرطــب الــذي وضــعه الرســول عليــه الــسالم مل يكــن ســببا 

مقــــابر  يف ًلتخفيـــف العـــذاب حتـــى يـــصح أن يتخـــذ هـــذا الـــسبب نظامـــا ويطبـــق
ًاملــسلمني، وإنــام يــدل عــىل أن رطابــة هــذا الغــصن إنــام كــان عالمــة وحتديــدا 

ك ألن النبــي لــزمن ختفيــف ك املقبــورين؛ ذلــ  ملــا ســئل ص العــذاب عــن أولئــ



 
 

٣٢٨ 
لعــل اهللا أن خيفــف عــنهام «: عــام فعــل مــن وضــع الغــصنني عــىل القــربين، قــال

، هــذا حــديث البخــاري ومــسلم، وهنــاك روايــة مــن حــديث جــابر »مادامـا رطبــني
بـأن اهللا عـز :  ملـا سـئل أجـابصبن عبد اهللا األنصاري ريض اهللا عنه أن النبي

ًبــل شــفاعته عليــه الــسالم أن خيفــف العــذاب مــادام الغــصن رطبــا، إذا مــا وجـل ق ً
الرطابــــة : ًدعــــاء الرســـول، إذا: التخفيـــف؟ شــــفاعة الرســـول أي يف هـــو الــــسبب

هذه ليست هي السبب، إنـام هـي عالمـة، مادامـا رطبـني فالعـذاب خمفـف، هـذا 
احلــــديث، لكــــن هنــــاك أشــــياء اســــتنباطية نظريــــة ســــليمة تؤكــــد هــــذا  يف رصيــــح

ـــك يف املنـــصوص لـــو كـــان جمـــرد وضـــع الغـــصن األخـــرض : احلـــديث، أول ذل
ــــف العــــذاب جلــــرى الــــسلف األول عــــىل اختــــاذ هــــذه  ًعــــىل القــــرب ســــببا لتخفي
ًالوســــيلة ختفيفــــا للعــــذاب، وإذ مل يفعلــــوا، فهــــذا دليــــل أهنــــم مل يفهمــــوا ذلــــك 
: ٍالفهــم اخللفــي أن ســـبب التخفيــف هــو رطابـــة الغــصن هــذا يشء، ويشء ثـــان

ًلك يكون سـببا رشعيـا لتخفيـف العـذاب فهنيئـا للكفـار الـذين أصـبحت لو أن ذ ً ً
ًمقــابرهم حــدائق غنــاء، فــإذا خيفــف عــنهم العــذاب بــسبب هــذه العلــة املبتدعــة 

ًالـــسنة، وثالثـــا وأخـــريا يف املختلقـــة التـــي ال أصـــل هلـــا : ربنـــا عـــز وجـــل يقـــول: ً
﴿﴾) كـل )٤٤: اإلسـراء ،

ًيشء حــول امليــت، بــل امليــت نفــسه ســواء كــان ال يــزال حلــام عــىل عظـــم، أو 
 ًذاب اللحــم وبقــي العظــم، أو صــار العظــم رمــيام، كــل هــذا وهــذا وهــذا، داخــل

ال : ً، إذا)٤٤: اإلسـراء (﴾﴿: عموم قولـه تعـاىليف 
فـرق بــني األخـرض وبــني اليـابس، ال فــرق بـني الــشجر وبـني احلجــر، بـني احلجــر 

إن هـذا الـذي يقولونـه : عمـوم اآليـة الكريمـة، لـذلك يف وبني املدر، كله داخـل
 .إال اختالق
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  )٠٠: ٤٩: ٣٣/ ٦٠٣(و) ٠٠: ٤٦: ٣١/ ٦٠٣(" اهلدى والنور "



 
 

٣٣٠ 

 
 

 : ]صروي عن النبي [
 فإنــــك إن مــــت وأنــــت كــــذلك ، علــــم النــــاس القــــرآن وتعلمــــه،يــــا أبــــا هريــــرة«

م النــاس ســنتي وإن كرهــوا ِّ وعلــ،زارت املالئكــة قــربك كــام يــزار البيــت العتيــق
 وإن أحببت أن ال توقف عىل الرصاط طرفة عني حتـى تـدخل اجلنـة فـال ،ذلك

 .» حدثا برأيك دين اهللا يف حتدث
 .)موضوع(
 ]: قال اإلمام[

جملــــس مــــن " يف  وأبــــو الفــــرج بــــن املــــسلمة)٤/٣٨٠(أخرجــــه اخلطيــــب 
حــدثني أبومهــام  ، مــن طريــق عبــد اهللا بــن صــالح الــيامين)١٢٠/٢( "األمــايل
عــن قــيس بــن مــسلم عــن طــاووس عــن أيب  ،عــن ســليامن ابــن املغــرية ،القــريش

 " املوضــــوعات " يف بــــن اجلــــوزي ومــــن هــــذا الوجــــه ذكــــره ا،ًهريــــرة مرفوعــــا
األصـــل حمبــــب (حممـــد بـــن جميـــب :  وأبومهـــام،ال يـــصح:  وقـــال)١/٢٦٤(

 ).وهو تصحيف
 يف  وتعقبـه الـسيوطي،ذاهـب احلـديث:  وقـال أبـو حـاتم،كـذاب: قال حييـى

ــق آخــر قــال أبــو نعــيم:  بقولــه)١/٢٢٢ (" الــآليلء " حــدثنا عبــد : قلــت لــه طري



 
 

٣٣١ 
 بن عبـد الـرحيم بـن شـبيب عـن حممـد بـن اهللا بن حممد بن جعفر حدثنا حممد

قدامــــة املصيــــيص عــــن جريــــر عــــن األعمــــش عــــن أيب صــــالح عــــن أيب هريــــرة 
 .ًمرفوعا
فـــإن أتـــاك املـــوت وأنـــت كـــذلك حجـــت «: فـــذكره نحـــوه إال أنـــه قـــال: قلـــت

 .»املالئكة إىل قربك كام حيج املؤمنون إىل بيت اهللا احلرام 
كـارة عنــدي مـن األول ملــا  وهـو هبــذا اللفـظ أشــد ن،وسـكت عليـه الــسيوطي

الـرشع ومل يـرد فيـه  يف فيه من ذكر احلج إىل القـرب فإنـه تعبـري مبتـدع ال أصـل لـه
 وإنــام يطلــق احلـــج ،إطــالق احلــج إىل يشء ممـــا يــزار إال إىل بيــت اهللا احلـــرام

تعظـــيم القبـــور مثـــل شـــد الرحـــال إليهـــا  يف  املبتدعـــة الـــذين يغـــالون،إىل القبـــور
 والـدعاء والتـرضع لـدهيا ونحوذلـك ممـا هـو ،ف حوهلـاوالبيات عنـدها والطـوا

ــف بعــضهم كتابــا ك حــج املــشاهد " ســامه ًمــن شــعائر احلــج حتــى لقــد أل  مناســ
 وهــذا ضــالل كبــري ،كتبــه يف  عــىل مــا ذكــره شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة!"والقبــور 

ـــشك مـــسلم شـــم رائحـــة التوحيـــد اخلـــالص  ،صكونـــه أكـــره يشء إليـــه يف ال ي
 حجــت املالئكــة إىل ": نطــق عليــه الــسالم هبــذه الكلمــةفكيــف يعقــل إذن أن ي

ــشهد أن !؟"قــربك كــام حيــج املؤمنــون إىل بيــت اهللا احلــرام   اللهــم إن القلــب ي
 . فقبح اهللا من وضعه، ما صدر منه حرف من هذاصالنبي
  ).٤٣١-١/٤٣٠"(الضعيفة "



 
 

٣٣٢ 


 

 القبور؟بما حكم الطواف : ...السؤال
ذلـــك وال ريـــب، إذا كـــان النبـــي  يف القبـــور رشك ال شـــك يف الطـــواف :الــشيخ
ال جتلــــسوا عــــىل القبــــور وال تــــصلوا «: صــــحيح مــــسلم يف  قــــد قــــال كــــامص
ام  وهــذا نــص رصيــح أنــه ال جيــوز اختــاذ القــرب قبلــة؛ ألن قبلــة املــسلم إنــ»إليهــا

هي بيت اهللا احلرام أو الكعبة املـرشفة، فـإذا طـاف الطـائف حـول القـرب فمعنـى 
ذلــك أنـــه نقــل عبـــادة هــي هللا وحـــده ال رشيــك لـــه إىل ذاك املقبــور الـــذي يعتقـــد 
بأنه مـن األنبيـاء أو االوليـاء أو الـصاحلني، وال شـك أن مثـل هـذا االرتكـاب هـو 

 يف ال معبـــود بحـــق: لمـــة الطيبـــةإخــالل بحـــق ال إلـــه إال اهللا؛ ألن معنـــى هـــذه الك
﴿: الوجود إال اهللا تبارك وتعاىل، فربنـا عـز وجـل يقـول

﴾) فـأي عبـادة توجـه لغـري اهللا عـز وجـل فهـو رشك بـاهللا)٥: البينـة  
 املحققـــني قـــسموا توحيـــد العبـــادة ألنكـــم تعلمـــون فـــيام أعتقـــد أن العلـــامءيف 

يــوم رب العــاملني ينقــسم إىل ثالثــة أقـــسام ..التوحيــد الــذي ينجــي يــوم القيامــة
ًفإذا أخل املسلم بواحد منها مل يكن موحدا حقا ً : 

 .توحيد الربوبية: القسم األول
 .توحيد العبادة: توحيد األلوهية، أي: والقسم الثاين
 .توحيد األسامء والصفات: والقسم الثالث



 
 

٣٣٣ 
ه عبــادة مــن العبــادات التــي تعبــد اهللا عــز وجــل هبــا عبــاده إىل غــريه فمــن وجــ

 صالقــرآن الكــريم أن النبــي  يف ًعــز وجــل فقــد اختــذه معــه إهلــا؛ ولــذلك نجــد
ك لــه بالكلمــة  ملــا كــان يــدعو املــرشكني مــن قومــه إىل عبــادة اهللا وحــده ال رشيــ

ً وأيـضا حكـى عـنهم )٣٥: الـصافات (﴾﴿: الطيبـة
 املـرشكون )٥: ص(﴾﴿: أهنم قـالوا

ــــوا ينكــــرون التوحيــــد األول وهــــو توحيــــد الربوبيــــة وتوحيــــد اخلالقيــــة  مل يكون
: ة لـــذلك قـــالواًوإنـــام كـــانوا يعرتفـــون بـــذلك متامـــا وإنـــام أنكـــروا توحيـــد العبـــاد

﴿﴾)ص فـأنكروا عـىل النبـي)٥: ص 
ــأن ال يــذبحوا إال هللا، وأن ال حيلفــوا إال بــاهللا، وأن ال ينــذروا إال  حيــنام أمــرهم ب

ــــك عالمــــة مــــنهم عــــىل كفــــرهم ورشكهــــم ..هللا ــــك عليــــه وجعلــــوا ذل أنكــــروا ذل
ال : العبـــادة، فقــول املـــسلم أي مــسلم كـــان يف حيــد اهللا عـــز وجــللأللوهيــة وتو

إلـــه إال اهللا حممـــد رســـول اهللا هـــذا بـــال شـــك ينجيـــه مـــن عـــذاب الـــدنيا أال وهـــو 
أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يــشهدوا أن ال إلــه «: القتــل كــام قــال عليــه الــسالم

 وأمــواهلم ًإال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا فــإذا قالواهـا فقــد عـصموا منــي دمـائهم
ال إلــه إال اهللا نجــا بنفــسه مــن املــوت :  فمــن قــال»إال بحقهــا وحــساهبم عــىل اهللا

النــــار إال إذا قـــام بحــــق هــــذه  يف لكـــن ال ينجــــو أمـــام اهللا عــــز وجـــل مــــن اخللـــود
 .الكلمة وأول حقها هو عبادة اهللا عز وجل وحده ال رشيك له

جعلهـــا اهللا عـــز ًمـــن طـــاف إذا حـــول القبـــور فمعنـــى هـــذا أن مـــا عظمـــه بعبـــادة 
وجـل عبــادة لـه فنقلهــا هـذا الــضال مـن عبادتــه هللا إىل عبـادة مقبــور وهــو رشك ال 

 .شك وال ريب فيه



 
 

٣٣٤ 
 هل هناك يشء آخر؟ :الشيخ
 ]متى يقام احلد عىل مثل هذا؟[ :مداخلة
؛ ألن هـذا هبـذا العمــل سؤال حيـنام يــراد إقامـة احلـد عليــهنعـم، هــذا الـ :الـشيخ

القتـــل عـــىل املرتـــد حينـــذاك هـــذا : قـــيم احلـــد، أييرتـــد، فـــإذا كـــان هنـــاك مـــن ي
تعتقـد أو ال تعتقــد؛ ألن عملـه برهـان عــن : اإلنـسان يـؤتى بـه فيــستتاب، ال يـسأل

عقيدتــه، إنــام يــستتاب بعــد أن تقــام عليــه احلجــة، أن هــذا الطــواف هــو لبيــت اهللا 
ًفقـــط عبـــادة وخـــضوع هللا كالـــسجود ال فـــرق، فلـــو أن إنـــسانا ســـجد لـــشيخ لـــه أو 

ه فهــذا ال يــسأل ملـاذا أنــت تــسجد، وهــل تعتقـد أن هــذا يــستحق التعظــيم؛ أمـري لــ
ألن عملـه يـدل عــىل التعظـيم لكنـه يــستتاب فـإن تـاب وإال قتــل، فالرسـول عليــه 

ًلــو كنــت آمــرا أحــدا أن يــسجد ألحــد ألمـــرت «: الــسالم قــال كــام عــىل العمــوم ً
تعظـــيم  فالـــسجود بعـــد هـــذا ال)١(»الزوجـــة أن تـــسجد لزوجهـــا لعظـــم حقـــه عليهـــا

ملــاذا أنــت تــسجد؟ لكــن نحــن بحاجــة أن نفهمــه أن : لــيس مــن حاجــة أن يــسأل
ك،  ــ هــذا الــسجود إرشاك مــع اهللا ملــن تعظمــه بــنفس الوســيلة التــي تعظــم هبــا رب

 .فإما أن ترتدع وإما أمامك ال سمح اهللا القتل
ـــشام ـــى ال زمـــن  يف ًوســـبب هـــذا احلـــديث األخـــري أن معـــاذا ريض اهللا عنـــه أت

، ثــم ملــا جــاء إىل املدينــة صصالة الــسالم وغــاب مــا غــاب عنــهالنبــي عليــه الــ
يــا : قــال! مــه يــا معــاذ«:  أراد أن يــسجد لــه، فقــال لــهصووقــع بــرصه عــىل النبــي

إين أتيــــــــت الــــــــشام فوجــــــــدت النــــــــصارى يــــــــسجدون لقسيــــــــسيهم  !رســــــــول اهللا
ًلـو كنـت آمـرا : وعلامئهم فرأيتك أنت أحـق بالـسجود مـنهم، فقـال عليـه الـسالم

                                                
 ).٩٣٧٠رقم( صحيح اجلامع )١(



 
 

٣٣٥ 
 »سجد ألحــد ألمـــرت الزوجـــة أن تــسجد لزوجهـــا لعظــم حقـــه عليهـــاًأحــدا أن يـــ

 .لكن ال يصلح السجود إال هللا تبارك وتعاىل
ســواء مـــن ســجد لغـــري اهللا أو طــاف بغـــري بيــت اهللا ال حاجـــة بنــا أن نـــسأله : ًإذا

ك .. مــاذا تعنــي ال، مــا أعتقــد؛ ألنــه : أتعتقــد أن هــذا يــستحق العبــادة؟ ســيقول لــ
 يف ، لكن نحـن نقـيم احلجـة عليـه ونفهمـه أن هـذا إرشاكال يفهم ما هي العبادة
العبــادة أو األلوهيــة، فــإن : قلنــا الربوبيــة، والثــاين: األول...قــسم مــن التوحيــد،

مقــــابر  يف ًاســــتجاب وذلــــك مــــا نبغــــي فبهــــا ونعمــــت وإال قتــــل كفــــرا وال يــــدفن
 .املسلمني
 أمور العقيدة مثل هذه األمور؟ يف هل يعذر اجلاهل :مداخلة

ًهــذه أيــضا لنــا فيهــا أكثــر مــن رشيــط فــيام أعتقــد، والــسؤال حيتــاج إىل  :خالــشي
خيتلـــف اجلاهـــل بـــاختالف املجتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه، : فالـــشاهد...تفــصيل،

ًفإذا كان جمتمعـا جاهليـا فهـو يعـذر؛ ألن مـا مـن يقـيم احلجـة عليـه ويبـني لـه  يف ً
ًالتوحيـد، وإذا كـان جمتمعــا إسـالميا حمــضا موحـدا فــال يعـذر ً ً ، وبــني هـذا وهــذا ً

الـصدور، فمـن علـم اهللا  يف ًطبعا وجوه كثرية وربنا عز وجـل هـو الـذي يعلـم مـا
ًمنه أنه مل تبلغـه حجـة اهللا فـيام كـان جـاهال بـه فهـذا معـذور عنـد اهللا لقولـه تبـارك 

مـا مـن «: ص ولقولـه )١٥: اإلسـراء (﴾﴿: وتعـاىل
ل من هـذه األمـة مـن هيـودي أو نـرصاين يـسمع يب ثـم ال يـؤمن يب إال دخـل رج
ـــك ال :  يـــسمع يب، يعنـــي)١(»النـــار يـــسمع بـــدعويت عـــىل حقيقتهـــا ثـــم هـــو مـــع ذل

 .ًالنار أبدا يف يؤمن فهو خالد
                                                

 ).٢٥١-٧/١/٢٤٥( السلسلة الصحيحة )١(
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 يف ًاملحـيط والبيئـة لـه أثـر كبـري جـدا: هـذه املـسألة يف هذا هو جممل القول

لك هنـى عليـه الـصالة الـسالم أن يـسافر املـسلم تقويم اإلنـسان أو إفـساده؛ ولـذ
 .إىل بالد الكفر ويساكنهم ويعارشهم

ْ﴿وإذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم مــن ظهــورهم : ذهــب القــائلون يــا شــيخ بــارك اهللا فيــك: مداخلــة  َ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َ ْ ُّ ََ َ َْ َ ِ
َذريـتهم وأشـهدهم عـىل أنفـسهم ألـست بـربكم قـالوا بـ ِّ َ ُ َُ َ َ َُ ْْ َ ْ ْ ْ ْ َّ ُِّ ِ ُ َ ََ َ َِ ِ ُ َ  يف ذهـب القـائلون )١٧٢: األعـراف (َىل﴾ُ

 يف فـام رأيكـم..هذا إىل أنه ال يعذر اإلنسان بجهله وقد أخذ اهللا عز وجل العهد عليـه مـن ظهـور
 ًهذا الدليل يا شيخ جزاك اهللا خريا؟

ك اســتدالل هزيــل جــدا، وإنــام معنــى اآليــة الــسابقة :الــشيخ ــ : ًهــذا بــارك اهللا في
﴿﴾) تعطيـل :  هـذا االسـتدالل معنـاه)١٥: اإلسـراء

عـــامل األرواح كـــام  يف حكمـــة بعـــث الرســـل وإنـــزال الكتـــب، فلـــو كـــان مـــا وقـــع
﴿: يقولون يكفي إلقامة احلجة كان مل يقل ربنا عز وجل

﴾)حاجـة قـصوى إلرسـال الرسـل وإنـزال  ومل يكـن هنـاك )١٥: اإلسراء
الكتـــب، وهــــذا اســـتدالل خــــاطئ اعتـــزايل؛ ألن املعتزلــــة يفـــرسون اآليــــة التــــي 

العقـل، وهـذا :  أي)١٥: اإلسـراء (﴾﴿: ًذكرهتـا آنفـا
ًانحــــراف طبعــــا عــــن الــــسنة؛ ألن الــــسنة توضــــح أن أربعــــة أجنــــاس يــــوم القيامــــة 

 : يدلون بحجتهم
، والرابــــع ال ...الطفـــل الــــذي مل يبلــــغ ســــن التكليـــف، واملجنــــون، والــــشيخ

ًاملهـــــــم هـــــــؤالء حياســـــــبون يـــــــوم القيامـــــــة حـــــــسابا غـــــــري حـــــــساب ..أذكـــــــره اآلن
ًيرســل اهللا تبــارك وتعــاىل إلــيهم رســوال فمــن أطــاع هــذا الرســول دخــل ..النــاس



 
 

٣٣٧ 
  احلــديث ومــا جــاءاجلنــة، ومــن عــصاه دخــل النــار، فلــذلك اآليــة الــسابقة وهــذا

 .ًكتب التفاسري من السلف تبطل االستدالل باآلية التي ذكرهتا آنفايف 
ًفضال عـن احلـديث الـذي ذكرتـه أيـضا آنفـا وهـو مـن احلجـج ً مـا مـن رجـل «: ً

 فلــو »مـن هــذه األمــة مــن هيــودي أو نـرصاين يــسمع يب ثــم ال يــؤمن يب إال دخــل
ً معنـى أبــدا؛ ألن احلجــة كانـت احلجــة الـسابقة صــحيحة مل يكــن هلـذا احلــديث

ًالـسابقة تـسوي بــني مـن سـمع عــن الرسـول وبــني مـن مل يـسمع بــه إطالقـا، وهــذا 
 .ًال يقول به عامل أبدا

 معنى سمع يب؟ :مداخلة
ســـمع بـــدعويت وعـــىل حقيقتهـــا، وبأوصـــافه وشـــامئله ..ًرشحتـــه آنفـــا :الـــشيخ

 .مهذه الفرتة عندكم، نع يف ًاملعروفة، وهذا أيضا لنا بعض تسجيالت
 ؟]ما حكمهم[أهل الفرتة يا شيخ  :مداخلة
إذا كــان املقــصود باهــل الفــرتة مجاعــة بخــصوصهم فينبغــي تعييــنهم،  :الــشيخ

وإذا كــان املقــصود بأهــل الفــرتة لــيس مجاعــة بخــصوصهم وإنــام هــم أقــوام مل 
مـا هـو املقـصود بأهـل ! تبلغهم دعوة نبي ورسـول فقـد سـبق اجلـواب، فيـا تـرى

 سؤالك؟ يف الفرتة
 هم الذين ما بلغتهم رسالة نبي : يقول :اخلةمد

 .)١٥: اإلسراء(﴾﴿: سبق البحث :الشيخ
  ) ٠٠: ٠٥: ١٠/ب٢" (رحلة النور



 
 

٣٣٨ 

 
أن الرجـل » التنكيـل«ن العكي مـن ترمجة أمحد بن عبداهللا أبوعبدالرمح يف ذكر املعلمي[

 ]: ً،فعلق اإلمام قائال..كان له شهرة وصيت
  ولـــذلك كـــان زوار قـــربه يـــدورون حولـــه، وهـــذه وثنيـــة ال يرضـــاها اإلســـالم، 

 .واهللا املستعان

 ).١/١٢٣"(التعليق على التنكيل"



 
 

٣٣٩ 

 
 ]:قال اإلمام[

 عـن الـصالة إىل ص لنهيـه؛ بـل الكعبـة،الدعاء هلا القبور حني )ستقبلُت(ال 
 ، والــدعاء مــخ الــصالة ولبهــا كــام هــو معــروف فلــه حكمهــا،القبــور كــام ســيأيت

وقــال ربكــم ادعــوين أســتجب ﴿ : ثــم قــرأ،»الــدعاء هــو العبــادة«: صوقــد قــال
االدب « يف والبخــاري) ١٠/١٥١ (»الزهــد « يف أخرجــه ابــن املبــارك ﴾لكــم

 والرتمــــــــذي ) بــــــــرشح العــــــــون-١/٥٥١(بــــــــو داود وأ) ٧١٤( رقــــــــم »املفــــــــرد
ـــــــــــن ماجـــــــــــه ) ٤/١٧٨،٢٢٣( ـــــــــــان ) ٤٢٩-٢/٤٢٨(واب ـــــــــــن حب ) ٢٣٩٦(واب

وأمحــــــــــــد ) ٦٩/١ق  (»التوحيــــــــــــد« يف وابــــــــــــن منــــــــــــده) ١/٤٩١(واحلــــــــــــاكم 
 ووافقـــــــه »ســـــــنادصـــــــحيح اإل«: وقـــــــال احلـــــــاكم) ٤/١٦٧،٢٧١،٢٧٦،٢٧٧(

 .»حديث حسن صحيح«:  وقال الرتمذي، وهو كام قاالهبي،الذ
   ،»اجلــامع الــصغري« يف أبــو يعــىل مــن حــديث الــرباءة بــن عــازب كــامورواه 

   أخرجــه ،»الــدعاء مــخ العبــادة«:  بلفــظًويف البــاب عــن أنــس بــن مالــك مرفوعــا
 ال نعرفـــه إال مـــن ،ب مـــن هـــذا الوجـــهيـــحـــديث غر«: وقـــال) ٢٢٣٤(الرتمـــذي 

 .»حديث ابن هليعة
ايــة أحــد  فيستــشهد بــه إال مــا كــان مــن رو،وهــو ضــعيف لــسوء حفظــه: قلــت

 لكـــن معنـــاه صـــحيح بـــدليل ، ولـــيس هـــذا منهـــا،العبادلـــة عنـــه فيحـــتج بـــه حينئـــذ
 : رشحه يف قال الطيبي، حديث النعامن



 
 

٣٤٠ 
ــــى بــــضمري الفــــصل واخلــــرب املعــــرف بــــالالم «  ليــــدل عــــىل »هــــو العبــــادة«أت

 . وأن العبادة ليست غري الدعاء،احلرص
 أي »ج عرفـــةاحلـــ «عظــم العبـــادة فهـــو كخــربأاملعنــى هـــو مـــن «:  وقــال غـــريه

ك لداللتــه عــىل أن فاعلــه يقبــل بوجهــه إىل اهللا،كــربركنــه األ ــ  عــام ًرضــاْعُ م، وذل
 ، وفعـــل املـــأمور عبادة،وســـامه عبـــادة ليخـــضع الـــداعي،نـــه مـــأمور بـــه أل؛ســـواه

ذكـــــره »إذ العبـــــادة ذل وخـــــضوع ومـــــسكنة؛  وافتفـــــاره، ومـــــسكنته،ويظهـــــر ذلتـــــه
 .»الفيض« يف املناوي
 فكيــف يتوجــه بــه إىل غــري اجلهــة ، أعظــم العبــادةفــإذا كــان الــدعاء مــن: قلــت

ولذلك كـان مـن املقـرر عنـد العلـامء املحققـني ،الصالة يف التي أمر باستقباهلا
 .»ال يستقبل بالدعاء إال ما يستقبل بالصالة«أن

اقتـــــضاء الـــــرصاط « يف  ابـــــن تيميـــــة رمحـــــه اهللا تعـــــاىلاإلســـــالم قـــــال شـــــيخ 
 : )١٧٥ص (  » خمالفة أصحاب اجلحيم،املستقيم

وهــذا أصــل مــستمر أنــه ال يــستحب للــداعي أن يــستقبل إال مــا يــستحب أن «
أال ترى أن الرجل ملـا هنـي عـن الـصالة إىل جهـة املـرشق وغريهـا  ،يصيل إليه

 ومــن النــاس مــن يتحــرى وقــت ،فإنــه ينهــى أن يتحــرى اســتقباهلا وقــت الــدعاء
 يف تسواء كانــــــ،دعائـــــه اســـــتقبال اجلهــــــة التـــــي يكــــــون فيهـــــا الرجــــــل الـــــصالح

 كــام أن بعــض النــاس يمتنــع ،ورش واضــح ، وهــذا ضــالل بــني،املــرشق أو غــريه
مــن اســتدبار اجلهــة التــي فيهــا بعــض الــصاحلني،وهو يــستدبر اجلهــة التــي فيهــا 

وكــل هــذه االشــياء مــن البــدع التــي تــضارع ديــن !ص وقــرب رســول اهللا،بيــت اهللا
 .»النصارى



 
 

٣٤١ 
ك أن املـــرشوع مـــام أمحـــد وأصـــحاب مالـــوذكـــر قبـــل ذلـــك بـــسطور عـــن اإل

 وهـو مـذهب ، بعـد الـسالم عليـهصاستقبال القبلة بالدعاء حتى عند قرب النبـي
 : )٣١١/ ٥(  »املجموع« يف  فقال النووي،ًالشافعية أيضا
 وكـان مــن الفقهــاء -مــام أبـو احلــسن حممـد بــن مـرزوق الزعفــراين وقـال اإل
: قــال، » يقبلــهوال: وال يــستلم القــرب بيــده«: »اجلنــائز« يف كتابــه يف -املحققــني

واسـتالم القبـور وتقبيلهـا الـذي يفعلـه العــوام «: قـال.»وعـىل هـذا مـضت الـسنة«
:  قــال» وينهــى فاعلــه، ينبغــي جتنــب فعلــه،ًرشعــا ن مــن املبتــدعات املنكــرةاآل
فمـــن قـــصد الـــسالم عــــىل ميـــت ســـلم عليـــه مــــن قبـــل وجهـــه،وإذا أراد الــــدعاء «

،فقال ًيب حنيفــــة أيــــضاوهــــو مــــذهب أ، » واســــتقبل القبلــــة،حتــــول عــــن موضــــعه
 : )١٢٥ص (» التوسل والوسيلة  يف القاعدة اجلليلة« يف شيخ االسالم

مالـــك وأيب حنيفـــة والـــشافعي وأمحـــد وغـــريهم : ربعـــةئمـــة األومـــذهب األ«
 وأراد أن يـــدعو لنفـــسه ،صمـــن أئمـــة االســـالم أن الرجـــل إذا ســـلم عـــىل النبـــي

ــــه يــــستقبل القبلــــة  فقــــال الثالثــــة مالــــك ،وقــــت الــــسالم عليــــه يف  واختلفــــوا،فإن
ــشافعي وأمحــد  وقــال أبــو ،يــستقبل احلجــرة ويــسلم عليــه مــن تلقــاء وجهــه: وال

ال يـــــستقبل احلجــــــرة وقـــــت الــــــسالم كـــــام ال يــــــستقبلها وقـــــت الــــــدعاء : حنيفـــــة
 وقيــــل جيعلهــــا عــــن ،يــــستدبر احلجــــرة: قيــــل: مذهبــــه قــــوالن يف مثــــ ،باتفــــاقهم
 .وقت السالم يف  فهذا نزاعهم،يساره
 ، ال احلجــرة،أنــه إنــام يــستقبل القبلــة يف  الــدعاء فلــم يتنــازعواوقــت يف وأمــا

وســبب االخــتالف املــذكور إنــام هــو مــن قبــل أن احلجــرة املكرمــة ملــا كانــت 
 أن ً وكــان الــصحابة يــسلمون عليــه مل يكــن يمكــن أحــدا،خارجــة عــن املــسجد



 
 

٣٤٢ 
 يف  بعـد دخوهلـاً كام صـار ذلـك ممكنـا،)١( ويستدبر القبلةصيستقبل وجهه

فاملــسلم مـنهم إن اســتقبل القبلـة صــارت احلجـرة عــن  د بعــد الـصحابة،املـسج
 كانـــت القبلـــة عـــن يميـــنهم وجهـــة الغـــرب مـــن ، وإن اســـتقبلوا احلجـــرة،يـــساره
 بعــد أن ذكــر هــذا )١٤ص ( »اجلــواب البــاهر« يف  قــال شــيخ االســالم،خلفهــم
 : املعنى
   ،أرجــحكثــرين وحينئــذ فــإن كــانوا يــستتقبلونه ويــستدبرون الغــرب فقــول األ«

  وإن كــانوا يــستقبلون القبلــة حينئــذ وجيعلــون احلجــرة عــن يــسارهم فقــول أيب 
 .»حنيفة أرجح

أهنــم كــانوا  يف  فلــم يبــت،محــه اهللا املــسألة معلقــةرلقــد تــرك الــشيخ : قلــت
ك لعــدم وجــود روايــة ثابتــة عــنهم، أو يــستقبلون القــرب،يــستقبلوهنا  يف  وكــأن ذلــ

هـذه احلالـة  يف فقـد علمـت أهنـم لونه، ولكن لـو فـرض أهنـم كـانوا يـستقب،ذلك
ـــك،كـــانوا يـــستدبرون الغـــرب ال القبلـــة وســـبق أن  ،زمـــاهنم يف  لعـــدم إمكـــان ذل
ــضا عنــد الــسالم عليــهصاالكثــرين يقولــون باســتقبال وجهــه  وهــذا يــستلزم ، أي

 ،عهـــد الـــصحابة كـــام ســـلف يف مـــر الـــذي نقطـــع أنـــه مل يقـــعاأل ،اســـتدبار القبلـــة
 فهــل لــه مــن ، إلثباتــهوال بــد لــه مــن دليــل،ل احلجــرةفهــذا أمــر زائــد عــىل اســتقبا

ك ممــا ال أعرفــه وجــود؟ ــ  ســواء ، مــن العلــامء تعــرض هلــذاً وال رأيــت أحــدا،ذل

                                                
 بتحقيقـــي ١٠١رقـــم  (»فـــضل الـــصالة عـــىل النبـــيص « يف  وأمـــا مـــا رواه اســـامعيل القـــايض-)١(

 أنـــه كـــان يــــأيت النبـــيص فيـــضع، يــــده عـــىل قــــربه »عـــن ابـــن عمــــر ) وطبـــع املكتـــب االســــالمي
 ].منه[.التعليق عليه يف بينته فضعيف منكر كام »يستدبر القبلة ثم يسلم عليه و



 
 

٣٤٣ 
 اســتدل بعــضهم عــىل ،نعــم.القبــور عامــة يف  أوصخــصوص قــرب الرســوليف 

 : ذلك بحديث ابن عباس قال
م الــــسال:  فقـــال، فأقبـــل علــــيهم بوجهـــه، بقبــــور املدينـــةصمـــر رســـول اهللا«

 أنـــــــتم ســـــــلفنا ونحـــــــن عـــــــىل ، يغفـــــــر اهللا لنـــــــا ولكـــــــم،علـــــــيكم يـــــــا أهـــــــل القبـــــــور
 )٥٨/١٩٢/١ (»املختــارة« يف والــضياء )٢/١٥٦(أخرجــه الرتمــذي .»ثــراأل

 .»حسن غريب«: من طريق الطرباين وقال الرتمذي
وقــال .»لــيس بــالقوي«: ســنده قــابوس بــن أيب ظبيــان قــال النــسائي يف :قلــت
 .»رد عن أبيه بام ال أصل لهردئ احلفظ، ينف«: ابن حبان
 ولعـــل حتـــسني الرتمـــذي ، فـــال حيـــتج بـــه،وهـــذا مـــن روايتـــه عـــن أبيـــه: قلـــت

حاديــــــث األ يف فــــــإن معنــــــاه ثابــــــت حلديثــــــه هــــــذا إنــــــام هــــــو باعتبــــــار شــــــواهده،
فأقبــل علــيهم «:  إال أن قولــه، ذكــر قــسم طيــب منهــاًالــصحيحة وقــد مــىض قريبــا

 .يف بهع منكر لتفرد هذا الض»بوجهه
مرقـــــــــــــــاة «فقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال الـــــــــــــــشيخ عـــــــــــــــيل القـــــــــــــــاري يف،فـــــــــــــــت هذاإذا عر
 : )٢/٤٠٧(»املفاتيح
حال السالم عـىل امليـت أن يكـون وجهـه  يف فيه داللة عىل أن املستحب«

، وعليــــــه عمــــــل عامـــــــة ًالـــــــدعاء أيــــــضا يف  وأن يــــــستمر كــــــذلك،لوجــــــه امليــــــت
حالــة الــدعاء  يف  ملــا قالــه ابــن حجــر مــن أن الــسنة عنــدنا أنــهً خالفــا،املــسلمني

 .»مطلق الدعاء يف قبل القبلة كام علم من أحاديث أخريست



 
 

٣٤٤ 
 صاحلــديث إال إقبالــه يف  إذ لــيس،ويف هــذا االســتدالل نظــر ظــاهر: قلــت

 فـشئ آخـر وهـو حيتــاج ، وأمــا االقبـال عـىل وجـوه املــوتى،بوجهـه عـىل القبـور
 .وهو مما ال أعرفه غري هذا، إىل نص آخر

 عـىل أن املـار بـالقبور ًواضـحا ًفاحلق أن احلديث لو ثبت سنده لكان دلـيال
 ، كــــيفام كــــان االســــتقبال،يــــستقبلها بوجهــــه حــــني الــــسالم عليهــــا والــــدعاء هلــــا

 أمــا والــسند ضــعيف كــام ســبق بيانــه ،وحــسبام يتفــق دون قــصد لوجــوه املــوتى
 .ًفال يصلح لالستدالل به أصال
مــام مالـــك مــن عــدم مـــرشوعية اســتقبال احلجـــرة وال ينــايف مــا تقـــدم عــن اإل

 ملــا ســأله املنــصور العبــايس عــن ًدعاء احلكايــة التــي جــاء فيهــا أن مالكــاعنــد الــ
هنـــا  أل؛هــو وســـيلتك ووســيلة أبيــك آدم:  وقــال، أمــره بـــذلك،اســتقبال احلجــرة

 ثـم هـي خـالف ، ولـيس هلـا إسـناد معـروف، مكذوبـة عـىل مالـك،حكايـة باطلـة
 بــنيل كتـب أصــحابه كـام ذكــره إسـامع يف الثابـت املنقـول عنــه بأسـانيد الثقــات

 .إسحاق القايض وغريه
مــستقبيل احلجــرة  ومثلهــا مــا ذكــروا عنــه أنــه ســئل عــن أقــوام يطيلــون القيــام

ـــك ذلـــك،نفـــسهميـــدعون أل وذكـــر أنـــه فمـــن البـــدع التـــي مل يفعلهـــا  ، فـــأنكر مال
ال يـــصلح آخـــر هــــذه االمـــة إال مــــا «:  وقــــال،الـــصحابة والتـــابعون هلــــم بإحـــسان

 .»أصلح أوهلا
 )٢٥١-٢٤٦ص"(أحكام اجلنائز"

                                                
 ]منه[).٦٢ -٥٣ص ( البن تيمية »قاعدة جليلة«انظر ) ١(



 
 

٣٤٥ 

 
 ]: قال اإلمام[
ًالقـــــرب للـــــدعاء عنـــــده تربكـــــا بـــــه ال يـــــرشع، بـــــل هـــــو مـــــن الـــــرشكيات ) قـــــصد(

والوثنيــات التــي ابــتيل هبــا كثــري مــن املــسلمني، كــام رشحــه شــيخ اإلســالم ابــن 
 .كتبه يف تيمية

  ).١٢٨ص"(عدم مساع األموات يف حتقيق اآليات البينات"



 
 

٣٤٦ 

 

 ]: قال اإلمام[
 ": )١/٢٧٧(نــصه ] مــا [" حاشــية البــاجوري عــىل ابــن قاســم " يف ]جــاء[

ويكــــره تقبيــــل القــــرب واســــتالمه، ومثلــــه التــــابوت الــــذي جيعــــل فوقــــه وكــــذلك 
ًثـم اسـتثنى خمربـا بيـده ملـا بنـى فقـال."األعتاب عنـد الـدخول لزيـارة األوليـاء  ِّ :

 "م فال يكره  إال إن قصد به التربك هب"
وهــل الــبالء كلــه إال مــن مثــل هــذا التــربك املوصــل : ]القائــل األلبــاين[ قلــت 
 .؟إىل الرشك

 ).١٢٩ص"(عدم مساع األموات يف حتقيق اآليات البينات"



 
 

٣٤٧ 

 
 ]: قال اإلمام[

 ،قبــور كــام يــستقبلون بمثلــه ال، يــستقبل كثــري مــن النــاس اهلــالل عنــد الــدعاء
ال يـستقبل بالـدعاء إال مـا يـستقبل «الـرشع أنـه  يف  ملـا تقـرر؛وكل ذلك ال جيـوز

إذا «:  عـن عـيل قـال)١٢/٨/١١( ومـا أحـسن مـا روى ابـن أيب شـيبة »بالصالة
ك :  إنــام يكفـي مــن أحـدكم أن يقــول،رأى اهلـالل فــال يرفـع إليــه رأسـه ريب وربــ

: ولكـــن يعـــرتض ويقـــول ،أنـــه كـــره أن ينتـــصب للهـــالل: وعـــن ابـــن عبـــاس.»اهللا
 .»...اهللا أكرب«

  .)١٣٩ ص( "الكلم الطيبحتقيق "



 
 

٣٤٨ 

 
 يف احلــرم، املالحــظ بعــض النــاس يقفــون يف بالنــسبة لــبعض النــاس الــذين يــصلون: ســؤال

 ..م عىل قربأنا أصيل وأسل: الذي يقول..مكاهنم بعد التسليم، ثم بعد ذلك يتجه باجتاه القرب
أثنـــــاء  يف اإلســـــالم، ال جيــــوز اســـــتقبال القبــــور يف هـــــذا ال جيــــوز... :الــــشيخ

الــسالم والــدعاء إال مــا يتيــرس، أمــا أن يتقــصد مــن بعيــد أن يتوجــه إىل قــرب النبــي 
 .يشء يف عليه السالم أو الويل أو الصالح فهذا ليس من اإلسالم

 )٠٣: ٣٩: ٠٠ /١ ("لقاءات املدينة"



 
 

٣٤٩ 

 

 :)٢/٥١٦(»الروضة الندية« يف قال صديق حسن[
أهـل  يف مـسجد أو مـشهد ال ينتفـع بـه أحـد؛ جـاز رصفـه يف ومن وضع ماال«

 .»احلاجات ومصالح املسلمني
 ]: ًفعلق اإلمام قائال[
املعنـــــى املتعـــــارف عليـــــه؛ وهـــــو ] أي باملـــــشهد[لـــــيس يريـــــد املؤلـــــف بـــــه «

 .»يه أحد الصاحلني؛ فإن هذا غري مرشوعُاملكان الذي دفن ف
  ).٢/٥١٦(»التعليقات الرضية«



 
 

٣٥٠ 

 
ًهل جيوز تعريف قرب معني والـذهاب إليـه لزيارتـه خصيـصا قـرب : بالنسبة لزيارة القبور: سؤال

ـــه البقيـــع هـــل جيـــوز تعريـــف قـــربه والـــذهاب إليـــه ا يف صـــديق دفـــن: صـــديق، يعنـــي لوقـــوف علي
 .والدعاء له فيه
وعلموا بـه قـرب أخـي، وأدفـن إليـه مـن مـات «: جيوز؛ ألن الرسول قال :الشيخ

 . لكن ال ينبغي أن يرتتب من وراء ذلك يشء من الغلو»من أهيل 
  )٠٠: ٣٩: ٨٠/٤٢(" اهلدى والنور"



 
 

٣٥١ 

 
اده أنه إذا كان احلجر الذي يوضع عىل القـرب كعالمـة لـه يـضيع بـسبب ًسئل اإلمام سؤاال مف[

هـذه احلالـة إقامـة بنـاء صـغري عــىل  يف كثـرة الزائـرين وكثـرة مـن يمـيش عـىل القبـور، فهـل جيـوز
 ]القرب يقوم بالغرض؟

 ،القــرب عــىل البنـاء حتــريم هــو األصـل يعنــي ،الــرشعي احلكـم عرفــت :الـشيخ
 اخلنزيــــر كلحــــم املحرمــــة اللحــــوم حــــرم دمابعــــ يقــــول وجــــل عــــز اهللا إذا لكــــن
 لكــن ،وراتظــاملح تبــيح الــرضورات فمعناهــا ،»إليــه اضــطررتم مــا إال«: يقــول
القاعـدة هـذه تقـدر تتــرصف  حـدود يف بقــدرها تقـدرالـرضورة  ،كيفنـا عـىل مـش

ــــ وعــــدم ةتصــــيان بغــــرض القــــرب إىل باإلضــــافة ــــشتغل نقعــــد أمــــا ه،إهانت  نىلببــــا ن
 .لزماف عرفت ًافإذ...والزخرفة والتزيني

  ألجــــل الـــــرتاب  كـــــشاهد وضــــعناه حجـــــر جبنــــا امليـــــت دفنــــا عنـــــدما :مداخلــــة
 ووضــــعنانفــــس األرض  بــــاطون عــــىل صــــبة صــــبينا أجينــــا لــــو والغــــربة اهلــــواءو

 .كتابة بدون الشاهد
 .بس احلاجة حدود يف البحث نفس هذا :الشيخ
 .مكروه هذا حجرة حجرة يعمل أما :مداخلة
 .نعم :الشيخ



 
 

٣٥٢ 
 بالنــــسبة كــــروااجلريــــدة ذ يف فتــــوى] قــــرأت[ تقريبــــا ســــنتني قبــــل... :مداخلــــة
ك جـوازالــشاهد  عـىل للكتابـة ك مـن  ذلــ  ،»أخــي قـرب...«: حــديثواستـشفوا ذلــ
ــــة اآلن قــــال  ملــــن هــــذا القــــربمــــن وســــائل معرفــــة  أو الــــتعلم وســــائل مــــن الكتاب

 ؟رأيكم فام صاحبه
ــرضورة الــسابق بــاجلواب يعــرف رأيــي-  كــان إذا لأقــو فأنــا ،بقــدرها تقــدر ال
 ال كــان إذا الــرضورة بحكــم فيجــوز بالكتابــة إال القــرب لتعلــيم وســيلة هنــاك لــيس
ك أرضب راح اآلن أنــا ،أخــرى وســيلة هنــاك يوجــد  هــذه املقــربة أدخــل ،مثــل لــ
 شـاهد وكـل كثـرية شـواهد سـتجد البلـد هـذا يف مقـربة أوسـع تكـون ممكن التي

 يف واقفـــة هـــي مـــا اتالكتابـــ ســـتجدًال أو ،القـــرب صـــاحب ســـما عليهـــا مكتـــوب
 اهللا رمحـــــه وفاتـــــه نةســـــ مكتـــــوب االســـــم فقـــــط مكتـــــوب مـــــش احلاجـــــة حـــــدود

  ؟له بحاجة  نحنهذا وإلخ والفاحتة
 . ال:مداخلة
 .الذين أعطوا هذه الفتوى ما أعطوا هذه القيود :الشيخ

 شـــاهدين وضـــعنا يرمحـــه اهللا عـــزت أبـــو مثـــل إذا واحـــدة ثـــاين ،واحـــدة هـــذه 
 .ال ّوال عالمة صار أسود هيك خط وخطينا

 . نعم:مداخلة
 .طيب من شان إيش الكتابه :الشيخ

ــــــــال هــــــــذا  ــــــــد  مث ــــــــذي الكــــــــالملتحدي ــــــــاه ال ــــــــرضورات أن آنفــــــــا قلن  تبــــــــيح ال
 عـن نبتعـد ةالكتابـ عـن هنـي يف دام مـا ،بقـدرها تقـدر ؟أيـش لكن ،وراتظاملح



 
 

٣٥٣ 
 عنــــدك هــــال ،بـــديل جبتلــــك أنـــا وهــــاي عنهـــا بــــديل يف كـــان إذا ،النهــــي الكتابـــة
 ؟اخلط حول إشكالك شو إشكال

 إال يعرفهــــا ال أراهــــا التــــي العالمــــة ههــــذ أنــــه طاإلشــــكال عــــىل اخلــــ :مداخلــــة
 .واضعها
 .املقصود وهذا :الشيخ
 .األقارب بعض ًمثال لكن :مداخلة
ــــشيخ ــــة املقــــصود شــــو :ال  أن ألــــيس عنهــــا منهــــي وهــــي أبيحــــت التــــي بالكتاب
 .القرب نيعرفو أصحابه

بيعرفــوا  مــا القــرب يـزوروا اجيــو بــدهم مــثال بأقـار ًمــثال يف لكــن نعــم :مداخلـة
 .هذه العالمة
 .األقارب من يعرفوا ،األقارب من يعرفوا :الشيخ

  )٠٠: ١٧: ٠٦/ ١٧٤(" اهلدى والنور"



 
 

٣٥٤ 

 

 زارت القبـور، هــل هنــاك ص شــيخنا قلـت أن عائــشة ريض اهللا عنهـا بعــد وفـاة النبــي: سـؤال
 هذا؟ يف نص

ـــــن أيب بكـــــر  يف أي نعـــــم، جـــــاء :الـــــشيخ ســـــنن الرتمـــــذي أن عبـــــد الـــــرمحن اب
 .ًالصديق أخاها، مات بعيدا عن املدينة

 : زارت قربه، وأظن هبذه املناسبة ذكرت بيتني من الشعر وقالت
  مـــن يـــذكر مـــنكم البيتـــني؟ هـــم بيتـــني حلـــوين، املهـــم أهنـــا زارت قـــرب أخيهـــا 

 .عبد الرمحن
 .سنن الرتمذي يف ثر هذايعني األ :مداخلة
 أي نعم، ويف هذا األثـر فائـدة بالنـسبة لنـا نحـن الدمـشقيني؛ ألن هنـاك :الشيخ

منتـــصف شـــارع بغـــداد مـــسجد يـــسمى بمـــسجد عبـــد الـــرمحن، ويعنـــون بـــه يف 
مـــسجد عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر الـــصديق، وفيـــه قـــرب : مكتـــوب لوحـــة هنـــاك

يــا : اك، نريــد أن نقــول هلــمبالــداخل، وأنــا بطبيعــة احلــال عمــري مــا صــليت هنــ
دمـــشق، وهـــو مـــات  يف مـــا الـــذي أتـــى بعبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر هنـــا! مجاعـــة

قريـــب مـــن املدينـــة، وذهبـــت أختـــه الـــسيدة عائـــشة وزارتـــه، وقالـــت هـــذا الـــشعر 
هنــــاء ورسور، ثـــم جــــاء املــــوت  يف الـــذي حيــــزن ويـــذكر، كيــــف كانــــت عائـــشة

 .الذي ال نجاة منه ففرق بينهام



 
 

٣٥٥ 
لروايـــــات الـــــصحيحة بإبطـــــال كثـــــري مـــــن األفكـــــار واآلراء وهكـــــذا تـــــساعد ا

 .القائمة عىل التقاليد التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان
وهبــذه املناســبة جــاءين منــذ ليلتــني أظــن عــىل موعــد ســابق بينــي وبــني األخ 

مهنــــدس مــــا أذكــــر إيــــش قــــال باجلامعــــة لــــه عالقــــة  يف عبــــد الفتــــاح عمــــر، قــــال
 ...باألوقاف، نسيت
 يريـــد موعـــد ألجـــل مناســـبة ســـمعتم أنـــه هنـــاك مـــرشوع إلحيـــاء املهـــم، كـــان

إىل آخــــره مــــن هــــذا الكــــالم، فهــــو يريــــد أن ...قبــــور الــــصحابة والعنايــــة هبــــا، و
 .يعرف رأيك باملوضوع

املهــــم، حــــصل اللقــــاء، جــــاؤوا هــــم الثالثــــة، عبــــد الفتــــاح وهــــذا املهنــــدس 
 الـصحابة، ومهندس آخر، فهو نقل الفكرة التـي يتـذرعون هبـا لتجديـد مقامـات

ــــــل شــــــعيب وغــــــريه  ــــــور هنــــــا، مث ــــــذين يزعمــــــون أن هلــــــم قب ــــــاء ال وبعــــــض األنبي
 ...ويوشع

أن هـــذا الغـــرض منــه إبقـــاء وختليـــد ذكــراهم وتـــذكري النـــاس؛ مـــن ] وذكــروا[
 .ًهذه الفلسفة املادية التي ال قيمة هلا إطالقا

اعتقــــادي، ألن هــــذا املهنــــدس ألول مــــرة يــــسمع  يف وكانــــت جلــــسة مفيــــدة
مـسألة مقامـات، ألنـه هـو سـأل الـسؤال، وأنـا اسـتلمت  يف الصحيحرأي الرشع 

: اجلواب من بعـد صـالة املغـرب إىل أذان العـشاء عـىل سـؤال واحـد، وقلنـا لـه
 ...خلصنا له املوضوع..يا أخي الرشع

حتــذير الــساجد مــن اختــاذ القبــور «: وأنــا ذكــرت لــه املــصدرين كمرجــع لــه
 .»وأحكام اجلنائز وبدعها«، »مساجد



 
 

٣٥٦ 
ــشاع، أن ! يــا أخــي: أي نعــم، فقلــت لــه :خالــشي هــذه النغمــة التــي تــذاع اآلن وت

ٌهـــذه أوال وهـــم ال .وإىل آخـــره..هـــذا ألجـــل التـــذكري بـــأعامل هـــؤالء الـــصاحلني ْ َ ً
 .حقيقة هلا
يرتتب عىل املفاسد املتعلقة بالتوحيـد مـا ال قيمـة تـذكر لـذلك الـوهم : ًثانيا

 .لو كان حقيقة، جتاه هذه املفاسد
أول األمـــــــر  يف  حكمــــــة التـــــــرشيع، وكيــــــف أن الرســــــول هنــــــىوذكــــــرت لــــــه

احلديث السابق، ثم أذن ملا متكن الناس مـن معرفـة حـق اهللا عـىل عبـاده، وأنـه 
ًجيــــب علــــيهم أال يــــرشكوا بــــه شــــيئا إطالقــــا، فقــــال هلــــم أال فزوروهــــا فإهنــــا «: ً

 .»تذكركم اآلخرة
حلمـــد هللا، إذا كـــان األخ أخـــذ اجلـــواب بتاممـــه فا: ويف هنايـــة اجللـــسة قلـــت

 .وإال نتواعد بجلسة أخرى إن شاء اهللا، ننظر فيام إذا كان هناك بعض األسئلة
  .)٠٠: ٤٣: ١٦٤/٥٤(" اهلدى والنور"



 
 

٣٥٧ 

 
 ]: ذكر اإلمام من بدع احلج[
 مثـــــل ، ومل تـــــستحب الـــــرشيعة ذلـــــك،قـــــصد بقعـــــة يرجـــــو اخلـــــري بقـــــصدها« 

صـــــخرة بيـــــت  يف  كـــــام يقـــــالص إن فيهـــــا أثـــــر النبـــــي:  يقـــــالاملواضـــــع التـــــي
 .» وكذلك مشاهد األنبياء والصاحلني ، ومسجد القدم قبيل دمشق،املقدس

 ]: ًاحلاشية قائال يف ثم علق[
حجتـــه يبتـــدرون إىل  يف وقـــد صـــح عـــن عمـــر ريض اهللا عنـــه انـــه رأى النـــاس

هكــذا « :قــال ف،ص فقــال مــسجد صــىل فيــه رســول اهللا،مــا هــذا: وا فقــال،مكــان
ك أصــحاب الكتــاب ً اختــذوا آثــار أنبيــائهم بيعــا مــن عرضــت لــه مــنكم فيهــا ،هلــ

ثـــم ) ٩٧ص  (»حتـــذير الــساجد«انظـــر كتابنــا  .»الــصالة فليــصل وإال فـــال يــصل
 .ًتر عجبا)  طبع احللبي١/٢٣٥ (»اإلحياء« يف قابل ذلك بام

 ).١١٠-١٠٩ص("ص حجة النبي"



 
 

٣٥٨ 

 
ًهنـــــاك أثـــــر عـــــن عمـــــر بـــــن اخلطـــــاب ريض اهللا عنـــــه أنـــــه رأى أناســـــا  :داخلـــــةم

 صـــىل صورســـول اهللا: يتبـــادرون إىل مكـــان، فـــسأل عـــن هـــذا املكـــان فقـــالوا
 فــام هــو وجــه »مـا أدركــتم فــصلوا ومل تــدركوا فلـيمض«: فيـه، فنهــاهم عنــه فقــال

مجيـــع أفعالـــه،  يف ص وكـــان يتـــابع النبـــي…التنـــاقض مـــع عبـــد اهللا بـــن عمـــر 
 يف نوفق بني القولني؟فك

ال شـــك أن عمــر بـــن اخلطـــاب ريض اهللا عنــه كـــان أفقـــه مــن ابنـــه عبـــد  :الــشيخ
اهللا، وإن كان ابنه عبد اهللا كان فـيام يبـدو أعبـد مـن كثـري مـن الـصحابة، فعمـر بـن 

مــوطن  يف مـا أدركتــه الــصالة: القــصة التــي أنـت أرشت إليهــا، قــال يف اخلطـاب
 فليـــصل، ومـــن ال فـــال ص فيهـــا النبـــي مـــن هـــذه املـــواطن التـــي كـــان قـــد صـــىل

ك مــن كــان قــبلكم اتبــاعهم آثــار أنبيــائهم، فهــو ريض اهللا عنــه  تفعلــوا، فــإنام أهلــ
نـــوع مـــن  يف هنـــى النـــاس عـــن تتبـــع آثـــار الرســـول عليـــه الـــسالم خـــشية أن يقعـــوا

الـــدين،  يف إيـــاكم والغلـــو«: مثـــل قولـــه يف صالغلـــو الـــذي هنـــى عنـــه الرســـول 
 فعمــر خــيش عــىل النــاس )١(»ديــنهم يف قــبلكم غلــوهمفــإنام أهلــك الــذين مــن 

يشء مــن هــذا الغلــو فنهــاهم  يف خاصــة النــاس الــذين يــأتون مــن بعــد أن يقعــوا
 .عن تتبع اآلثار

                                                
 ).٣/٢٧٨( السلسلة الصحيحة )١(



 
 

٣٥٩ 
أمــا ابـــن عمـــر عبــد اهللا فهـــو كـــان يتتــع آثـــار الرســـول عليــه الـــسالم، وهـــذا مـــن 

مـن الـصحابة، ًالتتبـع غلـوا ال يـراه والـده عمـر وال غـريه  يف حبه لنبيه كان يغـايل
فكـــان موقـــف عمـــر أقـــرب إىل بـــاب ســـد الذريعـــة مـــن موقـــف ابنـــه عبـــد اهللا بـــن 

هـو مـا نـصح بـه عمـر : عمر، فالصواب الـذي ينبغـي أن يكـون عليـه سـائر النـاس
ٍالنــاس يومئـــذ ولـــيس مــا كـــان عليـــه ابنــه عبـــد اهللا بـــن عمــر؛ ألن هـــذا حيتـــاج إىل 

ــى يقــف عنــد احلــدود وال  ــق الفقــه حت حمبــة الرســول  يف يغــايلإنــسان فقيــه دقي
 يف عليـــه الــــسالم، هــــذه املحبــــة التــــي قـــد تــــدفع بعــــض املحبــــني إىل أن يغــــالوا

عيـــسى عليـــه الـــصالة والـــسالم، فـــام فعلـــه  يف حمبـــوهبم كـــام فعلـــت النـــصارى
هـذه املـسألة، فـال جيـوز تتبـع آثـار األنبيـاء وكـأن مـن أدلـة  يف عمر هو الـصواب

  شد الرحــــــــــــــــــال إال ال تــــــــــــــــــ«: ذلــــــــــــــــــك قولــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــصالة والــــــــــــــــــسالم
 »مـــسجدي هــــذا، واملـــسجد احلـــرام، واملـــسجد األقــــىص: إىل ثالثـــة مـــساجد

ًفلــم حيــض الرســول عليــه الــسالم عــىل أن يتتبــع املــسلم شــيئا مــن آثــار األنبيــاء 
 .إال هذه املساجد الثالثة

  )٠٦: ٠٨: ٠١ /٢٤" (-األثر–فتاوى جدة "



 
 

٣٦٠ 

 
 ]: قال اإلمام[

 : بالغ ابن حزم فقال
ًمــسجد أحــدث مباهــاة أو رضارا عــىل مــسجد آخــر  يف وال جتــزئ الــصالة«

قـــــصده،  يف إذا كـــــان أهلـــــه يـــــسمعون نـــــداء املـــــسجد األول، وال حـــــرج علـــــيهم
والواجـــب هدمــــه، وهـــدم كــــل مـــسجد أحــــدث لينفـــرد فيــــه النـــاس كالرهبــــان أو 

وليــــست عنــــدها آثــــار لنبــــي مــــن األنبيــــاء ًيقــــصدها أهــــل اجلهــــل طلبــــا لفــــضلها، 
 .»عليهم السالم

ويف كالمــــه األخــــري إشــــارة إىل جــــواز قــــصد آثــــار األنبيــــاء للــــصالة عنــــدها، 
ًوهــــذه مــــسألة اختلــــف فيهــــا العلــــامء قــــديام، والــــذي يــــرتجح عنــــدنا املنــــع مــــن 
قــصدها؛ ألنـــه ال دليــل مـــن الكتــاب والـــسنة عــىل جـــوازه، وألنــه قـــد يـــؤدي إىل 

 هـي عنـه، ولنهـي عمـر ريض اهللا عنـه، فقـد روى سـعيد بـن منـصورالغلو وهـو من
ثنـــا األعمـــش عـــن املعـــرور بـــن ســـويد عـــن عمـــر : ثنـــا أبـــو معاويـــة: )ســـننه(يف 

 : ريض اهللا عنه قال
﴿: الفجــر يف حجــة حجهــا فقــرأ بنــا يف خرجنـا معــه
﴾)١: الفيل(و ﴿﴾)فلـام رجـع مـن الثانيـة يف )١: قريش ،

مـسجد صـىل رسـول :  قـالوا؟مـا هـذا: حجته رأى الناس ابتدروا املسجد فقـال
هكـــذا هلـــك أهـــل الكتـــاب قـــبلكم اختـــذوا آثـــار أنبيـــائهم :  فيـــه، فقـــالص اهللا



 
 

٣٦١ 
ًبيعـــا، مـــن عرضـــت لـــه مـــنكم الـــصالة فيـــه فليـــصل، ومـــن مل تعـــرض لـــه الـــصالة 

 .وهذا إسناد صحيح عىل رشط الستة »فليمض
ً اهللا عنه اختاذ مصىل النبـي عيـدا، وبـني أن أهـل الكتـاب إنـام فقد كره ريض  

ـــك وغـــريه مـــن أهـــل املدينـــة، فقـــد كـــانوا  هلكـــوا بمثـــل هـــذا، وهـــذا مـــذهب مال
املدينــــة مــــا عــــدا قبــــاء  يف يكرهــــون إتيــــان تلــــك املــــساجد وتلــــك اآلثــــار التــــي

ًوأحدا ُ. 
 .»اقتضاء الرصاط املستقيم« يف هذا املقام راجعه يف وتفصيل القول

املواضــــع التــــي صــــىل فيهــــا رســــول  يف ومــــا رجحنــــاه مــــن املنــــع إنــــام هــــو
ً اتفاقا، وأما األمـاكن التـي كـان عليـه الـصالة والـسالم يقـصدها للـصالة صاهللا

ًوالدعاء عندها فقصدها من أجل ذلك سنة اقتـداء بـه عليـه الـسالم، ثـم إن ذلـك 
ً ممنـوع قطعـا لقولـه املنـع إذ مل يقـرتن بـه شـد رحـل، وأمـا إذا اقـرتن بـه ذلـك فهـو

 .احلديث» ...ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد«: عليه الصالة والسالم
  ).٤٧٢-١/٤٧١"(الثمر املستطاب"



 
 

٣٦٢ 

 
: يقـــــول صاهللا رســـــول ســـــمعت: قـــــال ريض اهللا عـــــنهام عبـــــاس ابـــــن عـــــن

 بالغوطـــــة يـــــاليتني«: ص النبـــــي الفقـــــ أمـــــري يف يتـــــشاورون الكفـــــار اجتمـــــع«
 ابـــن َلَتــَق حيــث األنبيــاء مــستغاث املوضــع آيت حتــى ،دمــشق هلــا يقــال بمدينــة

 يــــا فقـــال جربيــــل فأتـــاه ،ظـــاملون هنمإفــــ قـــومي هيلــــك أن اهللا فأســـال ،أخـــاه آدم
 ،قومـك مـن معقلـك هنـاإف ،غاراهتـا بعـض ىلإفـأو مكة جبال بعض ائت حممد
 فوجــدا ،اجلبــل أتيــا حتــى معــه  اهللا عنــهريض بكــر وأبــو صالنبــي فخــرج: قــال
 ،الثغــور وســد ،رداءه يمــزق ريض اهللا عنــه بكــر أبــو فجعــل ،الــدواب كثــري ًغــارا

 .»بكر أليب التنساها اللهم يقول صوالنبي، والثقب
 ]: قال اإلمام[

مـــشهور مـــستفيض مـــن وجـــوه  ص وحـــديث هجـــرة النبـــي...حـــديث منكـــر
أن يكــــون  ص ديث مـــن متنيـــةهـــذا احلـــ يف يشء مـــنهام مـــا يف شـــتى، ولـــيس

 ولـست أشـك أن هـذا القـدر !بالغوطة ليأيت مستغاث األنبياء فيدعو عـىل قومـه
 فقــد علــم كــل مطلــع عــىل الــسنّة ،صمنــه مكــذوب موضــوع عــىل رســول اهللا 

 بــل هـــذا ،أن مل يكــن مــن هديـــه عليــه الـــسالم تتبــع آثــار األنبيـــاء والــدعاء عنـــدها
  وقــد ورد عنــه،ريض اهللا عنــه وغــريهممــا هنــى عنــه الفــاروق عمــر بــن اخلطــاب 

 : ذلك ثالث قصصيف 
 : القصة األوىل



 
 

٣٦٣ 
خرجـت مـع أمـري املـؤمنني عمـر ابـن اخلطـاب مـن مكــة : عـن ابـن سـويد قـال

ً فلـــام أصـــبحنا صـــىل بنـــا الغـــداة، ثـــم رأى النـــاس يـــذهبون مـــذهبا ،إىل املدينـــة
ســول ّيــا أمــري املــؤمنني مــسجد صــىل فيــه ر«:  قيــل»؟أيــن يــذهب هــؤالء«: فقــال
ك مــن كــان قــبلكم بمثــل هــذا، «: فقــال.»ّهــم يــأتون يــصلون فيــهصاهللا إنــام هلــ

هــــذه  يف  مـــن أدركتــــه الـــصالة،ًثـــار أنبيــــائهم فيتخـــذوهنا كنــــائس وبيعـــاآيتبعـــون 
 .»ِ ومن ال فليمض وال يتعمدها،ّاملساجد فليصل

البــــــدع « يف  وابـــــن وضـــــاح القرطبـــــي،»ســـــننه« يف رواه ســـــعيد بـــــن منـــــصور
 .بإسناد صحيح عىل رشط الشيخني) ٤٢ و٤١ص (»والنهي عنها
 : القصة الثانية
رواه ابــن وضــاح .(فقطعهــا عمــر.أن النــاس كــانوا يــأتون الــشجرة: عــن نــافع

 وروى عــــن شــــيخه عيــــسى بــــن يــــونس ،ورجــــال إســــناده ثقــــات، ٤٣ -٤٢: ص
قطعها ألن الناس كانوا يـذهبون فيـصلون حتـت فخـاف «: مفتي أهل طرطوس

 .»حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد«كتايب وراجع يل .»عليهم الفتنة
 : القصة الثالثة
 فــيام رواه أبــو خلــدة ،عهــده ريض اهللا عنــه مــن تعميــة قــرب دانيــال يف مــا وقــع

 ،رتملـــا فتحنـــا تـــس«: حـــدثنا أبـــو العاليـــة قـــال:  قـــال مـــا خمتـــرصه،خالـــد بـــن دينـــار
عتم فــــام صــــن:  قلــــت،ًبيــــت مــــال اهلرمـــزان رسيــــرا عليــــه رجــــل ميـــت يف وجـــدنا
ًحفرنـــا بالنهـــار ثالثـــة عـــرش قـــربا متفرقـــة، فلـــام كـــان الليـــل دفنـــاه :  قـــال؟بالرجـــل

ومــا يرجــون منــه؟ :  قلــت،وســوينا القبــور كلهــا لنعميــه عــىل النــاس ال ينبــشونه
رواه ابــــن  (»دانيــــال: رجــــل يقــــال لــــه: مــــن كنــــت تظنــــون الرجــــل؟ قــــال: قالــــت



 
 

٣٦٤ 
 أن الـــدفن كـــان  ورواه غــريه عـــىل وجــوه أخـــر ويف بعــضها،مغازيـــه يف إســحاق
 ).بأمر عمر

ًومن هذا الباب مـا ورد عـن عـيل بـن احلـسني ريض اهللا عنهـا أنـه رأى رجـال 
:  فنهــاه، فقــال، فيــدخل فيهــا فيــدعوصجيـيء إىل فرجــة كانــت عنــد قــرب النبــي 

ال «:  قــالصًأال أحــدثكم حــديثا ســمعته مــن أيب عــن جــدي عــن رســول اهللا «
 فــــإن تــــسليمكم يبلغنــــي أيــــنام ،ًورا وال بيــــوتكم قبــــ،ًتتخــــذوا عنــــد قــــربي عيــــدا

 .»كنتم
ـــــضياء املقـــــديس( ـــــارة« يف رواه ال ـــــو يعـــــيل,»األحاديـــــث املخت  يف  ورواه أب

 ). وبقية رجاله ثقات،مسنده، ويف إسناده رجل من أهل البيت مستور
ففــــي هــــذه اآلثـــــار النهــــي عـــــن قــــصد قبـــــور األنبيــــاء وتتبـــــع آثــــارهم للـــــصالة 

ك ســدا للذريعــة،والــدعاء عنــدها  وخــشية الغلــو فــيهم املــؤدي إىل الــرشك ً وذلــ
 .باهللا تعاىل

 بـل قـال شـيخ ،ولذا مل يكـن ذلـك مـن فعـل الـسلف الـصالح ريض اهللا عـنهم
 مــــــا »اقتــــــضاء الــــــرصاط املــــــستقيم خمالفــــــة أصــــــحاب اجلحــــــيم« يف اإلســــــالم
 : )١٨٧-١٨٦ص(ملخصه 

ــــــسابقني األولــــــني مــــــن ،كــــــان أبــــــو بكــــــر وعمــــــر وعــــــثامن وعــــــيل  وســــــائر ال
ـــــــة إىل مكـــــــة حجاجـــــــا وعـــــــامرا املهـــــــاجرين وا ـــــــصار يـــــــذهبون مـــــــن املدين ًألن ًَّ

 مـــصليات النبــــي يف َّومـــسافرين ومل ينقــــل عـــن أحــــد مـــنهم أنــــه حتـــرى الــــصالة
 فــإهنم أعلــم ،ً ومعلــوم أن هــذا لــو كــان عنــدهم مــستحبا لكــانوا إليــه أســبق،ص
ــــضا فــــإن حتــــري الــــصالة فيهــــا ذريعــــة إىل ، وأتبــــع هلــــا مــــن غــــريهم،بــــسنته َّ وأي ً



 
 

٣٦٥ 
 والـشارع قـد حـسم هـذه املـادة ،مساجد، وذلك ذريعة إىل الرشك باهللاختاذها 

ـــشمس وعنـــد غروهبـــا  وبـــالنهي عـــن اختـــاذ ،بـــالنهي عـــن الـــصالة عنـــد طلـــوع ال
 .القبور مساجد

ًهـذا املكـان وهـذا الزمـان ســدا  يف فـإذا كـان قـد هنـى عـن الـصالة املـرشوعة
امهم فيــه أو مكــان اتفــق قيــ يف للذريعــة فكيــف يــستحب قــصد الــصالة والــدعاء

ولــو ســاغ هــذا الســتحب .صـالهتم فيــه مــن غــري أن يكــون قــصدوه للـصالة فيــه؟
 وقـصد األمـاكن ، وقـصد جبـل ثـور والـصالة فيـه،قصد جبل حراء والـصالة فيـه

التــــي يقــــال أن األنبيــــاء قــــاموا فيهــــا كاملقــــامني اللــــذين بجبــــل قاســــيون بدمــــشق 
نـه مغـارة دم إقـام الـذي يقـال  وامل،اللذين يقال أهنام مقـام إبـراهيم عليـه الـسالم

ك مــن البقــع التــي باحلجــاز والــشام وغريهــا،قابيــل ك يفــيض . وأمثــال ذلــ ثــم ذلــ
أن هــذا مقــام نبــي أو قــرب نبــي أو :  فإنــه يقــال،إىل مــا أفــضت إليــه مفاســد القبــور

 .! أو نامم ال تعرف حقيقته، بخرب ال يعرف قائله،ويل
ك اختــاذه مــسجدا فيــصري وثنــا ًثــم يرتتــب عــىل ذلــ  ؛ يعبــد مــن دون اهللا تعــاىلً

كإرشك مبنـي عــىل   كــام ،كتابـه بــني الــرشك والكــذب يف  واهللا ســبحانه يقــرن،فــ
: احلــديث الــصحيح يف صوهلــذا قــال النبــي .يقــرن بــني الــصدق واإلخــالص

 .» )مرتني(عدلت شهادة الزور باإلرشاك باهللا «
﴿: ثم قرأ

﴾. 

                                                
 ].منه.[٣٠سورة احلج، اآلية ) ١(



 
 

٣٦٦ 
: ثـــم قـــال) ٢٠٤-٢٠٣ص(الكتـــاب املـــذكور  يف ثـــم قـــال مثـــل هـــذا القـــول

فـــضائل بيـــت  يف وقـــد صـــنف طائفـــة مـــن النـــاس مـــصنفات: )٢٠٩-٢٠٨ص(
 وذكــروا فيهــا مــن اآلثــار املنقولــة عــن ،املقــدس وغــريه مــن البقــاع التــي بالــشام

 ،وا عليـــه ديـــنهمأهـــل الكتـــاب وعمـــن أخـــذ عـــنهم مـــا ال حيـــل للمـــسلمني أن يبنـــ
وكـــان الـــشاميون قـــد .وأمثـــل مـــن ينقـــل عنـــه تلـــك اإلرسائيليـــات كعـــب األحبـــار

 : ًأخذوا عنه كثريا من اإلرسائيليات، وقد قال معاوية ريض اهللا عنه
 وإن كنــا ،هــؤالء املحــدثني عــن أهــل الكتــاب أمثــل مــن كعــب يف ومــا رأينــا

 :  أنه قالصيالصحيح عن النب يف وقد ثبت.ًلنبلو عليه الكذب أحيانا
 فإمـا أن حيـدثوكم ،إذا حدثكم أهـل الكتـاب فـال تـصدقوهم وال تكـذبوهم«

 .» وإما أن حيدثوكم بحق فتكذبوه،باطل فتصدقوه
ومـن العجـب أن هـذه الـرشيعة املحفوظـة مـع هـذه األمـة املعـصومة التـي ال 

 بحــديث ص إذا حــدث بعــض أعيــان التــابعني عــن النبــي ،جتتمــع عــىل ضــاللة
 ربــاح واحلــسن البــرصي وأيب العاليــة ونحــوهم، وهــم مــن خيــار كعطــاء بــن أيب

مراســيلهم ولــيس  يف  توقــف أهــل العلــم،علــامء املــسلمني وأكــابر أئمــة الــدين
ـــف بـــام ،ً إال رجـــل أو رجـــالن أو ثالثـــة مـــثالصبـــني أحـــدهم وبـــني النبـــي   فكي

 وبــني كعـــب وبــني النبــي الــذي ينقـــل ،ينقلــه كعــب األحبــار وأمثالـــه عــن األنبيــاء
 وهـو مل يـسند ذلـك عـن ثقـة بعـد ثقـة بـل غايتـه أن ،ه ألـف سـنة أو أكثـر أو أقـلعنـ

ينقــل عــن بعــض الكتــب التــي كتبهــا شــيوخ اليهــود، وقــد أخــرب اهللا عــن تبــديلهم 
 بــــل ؟ً فكيــــف حيــــل للمــــسلم أن يــــصدق شــــيئا بمجــــرد هــــذا النقــــل،وحتــــريفهم

ا أمرنـا  وهكـذ،الواجب أن ال يصدق ذلك وال يكذبه إال بـدليل يـدل عـىل كذبـه



 
 

٣٦٧ 
 يف  ويف هـذه اإلرسائيليـات ممـا هـو كـذب عـىل األنبيـاء أو منـسوخ،صالنبي 

 مــــن الــــسابقني ص ومعلــــوم أن أصــــحاب النبــــي ،رشيعتنــــا مــــا ال يعلمــــه إال اهللا
األولـــني والتـــابعني هلـــم بإحـــسان قـــد فتحـــوا الـــبالد بعـــد مـــوت النبـــي وســـكنوا 

علـم بالـدين وأتبـع لـه  وهـم كـانوا أ، وغـري هـذه االمـصار،بالشام والعراق ومرص
 فـام كـان مـن هـذه البقـاع ،ممن بعدهم وليس ألحد أن خيالفهم فيام كانوا عليه

ك  مل يكــن لنــا ،مل يعظمـوه أو مل يقــصدوا ختصيــصه بــصالة أو دعـاء أو نحــو ذلــ
وإن كـان بعـض مـن جـاء بعـدهم مـن أهـل الفـضل والـدين .ذلك يف أن نخالفهم

 ومـا مـن ،بـاع سـبيل مـن خـالف سـبيلهمبـاع سـبيلهم أوىل مـن أتّتافعل ذلك ألن 
أحد نقل عنه ما خيـالف سـبيلهم إال وقـد نقـل عـن غـريه ممـن هـو أعلـم وأفـضل 

 وهـــذه مجلـــة جامعـــة ال يتـــسع هـــذا املوضـــع ،انـــه خـــالف ســـبيل هـــذا املخـــالف
ملــا أتــى بيــت املقــدس ليلــة « صالــصحيح أن النبــي  يف وقــد ثبــت.لتفــصيلها

 .»مكان غريه وال زار ومل يصل ب،اإلرساء صىل فيه ركعتني
 .)٥٦-٤٨ ص"(ختريج أحاديث فضائل الشام"



 
 

٣٦٨ 

 
 

لكـــل ..املــساجد أو عــام لكــل يف يقــصد: تــشد الرحــال هــذا يــا شــيخ]: صقولــه : [ســؤال
  تشد إال إىل هذه من بني املساجد؟ال: ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد يعني.األسفار

هـــذه مـــسألة كـــام ال خيفـــاك خالفيـــة منـــذ القـــديم، لكـــن الـــصحيح أن  :الـــشيخ
ــــشد الرحــــال إىل املوضــــع مــــن املواضــــع  الــــنص عــــام واملــــستثنى خــــاص ال ت
ــــك املكــــان إال هــــذه املــــساجد الثالثــــة، وأذكــــر أننــــي كنــــت  لقــــصد تفــــضيل ذل

 الـــساجد مـــن اختـــاذ القبـــور حتـــذير: كتـــاب يف عاجلـــت هـــذه املـــسألة بالـــذات
تأويـل احلـديث ودعمـت هـذا القـول  يف مساجد، وذكـرت هنـاك أقـوال العلـامء

ـــرصة  يف ًالـــذي ذكرتـــه آنفـــا بخـــرب صـــحيح اإلســـناد مـــسند اإلمـــام أمحـــد أن أبـــا ب
: ًالغفاري ريض اهللا عنه لقي أبا هريرة قادما من سـفر، فلـام سـأله مـن أيـن؟ قـال

  وذكـر احلــديثصهبـت ســمعت رسـول اهللالــو علمـت ملـا ذ: مـن الطـور، قـال
 .لفظ آخر ال تعمل املطي إىل مسجد من املساجد إال املساجد الثالثةيف 

فاســـتفدنا مـــن هـــذه الروايـــة أن الـــصحايب راوي احلـــديث الـــذي ســـمعه مـــن 
 يفهم أن احلـديث عـىل عمومـه، هـذا باإلضـافة إىل أنـه ال يوجـد مـن صالنبي 

 .يعارض هذا الفهم العام
  )٠٠: ٤٩: ٠٠/ ٧٢٣( و)٠٠: ٤٧: ٥٨/ ٧٢٣("لنوراهلدى وا"



 
 

٣٦٩ 

 
 بــرصة أبــو لقــي: قــال أنــه هــشام بــن احلــارث بــن الــرمحن عبــد بــن عمــر عــن
 الطـور مـن: قـال ؟أقبلـت أيـن مـن: فقـال الطـور مـن جـاء وهـو هريرة أبا الغفاري
 ســـمعت نــىإ ؛رحلــت مـــا إليــه ترحــل أن لقبـــ أدركتــك لــو أمـــا: قــال فيــه صــليت
 احلـــرام املــسجد مــساجد ثالثــة إىل إال الرحـــال تــشد ال: يقــول صاهللا رســول

 .االقىص واملسجد هذا ومسجدي
 ).صحيح(
 ]: قال اإلمام[

ــشمل عــام احلــديث  أو لــذاهتا تقــصد التــي املــواطن مــن وغريهــا املــساجد ي
 أبــــى عــــىل أنكـــر قــــد نــــهع اهللا ريض بـــرصة أبــــا أن تــــرى أال ،فيهـــا يــــدعى لفـــضل
 اهللا كلــم جبــل هـو نــامإو ،فيـه يــصىل اًمــسجد هـو ولــيس الطـور إىل ســفره هريـرة
 إليــه الـسفر بــرصة أبـو أنكــر ذلـك ومـع مبــارك جبـل فهــو الـسالم عليــه موسـى فيـه
 هــــذا غــــري يف بينتــــه كــــام عنــــه اهللا ريض عمــــر بــــن اهللا عبــــد عــــن مثلــــه ثبــــت وقــــد

 .املوضع
  ).٤/١٤٣"(إرواء الغليل"
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 ]: احلج يف ن بدع ما قبل اإلحرامِذكر اإلمام م[
 »السفر لزيارة قبور األنبياء والصاحلني« 
 ]: ًاحلاشية قائال يف ثم علق[

وأمـا الزيـارة التــي لـيس معهــا سـفر فهـي مــرشوعة باتفـاق العلــامء ومـنهم أبــن 
 .نكارها فهو جاهل أو مغرض وكل من يتهمه با،تيمية
  ).١٠٨ص"(ص حجة النيب"
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 شد الرحال إىل القبور؟ يف ما هو احلكم الرشعي: سؤال
 هنـــــى عــــن شـــــد الرحــــال إىل مـــــسجد مـــــن ص كـــــان النبــــي) إذا..( .:الــــشيخ

 مـن القبـور الــذي ال  فمـن بـاب أوىل ينهـى عــن الـسفر إىل قـرب،املـساجد الثالثـة
 باملـــساجد التـــي هـــي خـــري البقـــاع  لـــهفـــضيلة لـــه وال مزيـــة مـــن حيـــث أنـــه ال شـــبه

لعمــوم قولــه عليــه الــصالة والــسالم، فــإذا هنــى عــن شــد الرحــال إىل املــساجد 
 فــألن ينهــى عــن شــد الرحــال ،وهــي خــري البقــاع، إال مــا ســوى املــساجد الثالثــة

يلتقــي صــحة : وهنــا نــستطيع أن نقــول ،إىل أي مــزار أو قــرب هــذا مــن بــاب أوىل
 .النظر مع صحة األثر وليس بعد ذلك ألحد من أمر

  )٠٠: ٢٤: ٦/٤٦("  اهلدى والنور" 
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 ]: صقال رسول [
مــسجدي  واملــسجد احلــرام: إنــام تــرضب أكبــاد املطــي إىل ثالثــة مــساجد«
 .»املسجد األقىص وهذا
 ]: قال اإلمام[
أن أبابـــرصة مجيـــل بـــن بـــرصة لقـــى أبـــا : عـــن ســـعيد بـــن أيب ســـعيد املقـــربي«

ك قبــل أن تأتيــه مل تاتــه  إين ســمعت ،هريــرة وهــو مقبــل مــن الطــور فقــال لــو لقيتــ
 »فذكره:  يقولصرسول اهللا

 ال "غريمهـا مـن طـرق عـن أيب هريـرة بلفـظ  و" الصحيحني " يف واحلديث
إنــام خرجتــه ، و)٩٥١رقــم ( " إرواء الغليــل " يف تهــا وقــد خرج"تــشد الرحــال 

هنــا هلــذه الزيــادة التــي فيهــا إنكــار أيب بــرصة عــىل أيب هريــرة ريض اهللا عــنهام 
 فلـــام وقفـــت عـــىل هـــذه ، وهلـــا طـــرق أخـــرى أوردهتـــا هنـــاك،ســـفره إىل الطـــور

 ،يف هــذه الزيــادة فائــدة هامـــةو.قــد فـــاتتني ثــم، والطريــق أحببــت أن أقيــدها هنــا
هـــو الـــصحايب اجلليـــل أبـــو بـــرصة ريض اهللا عنـــه قـــد  و راوي احلـــديثوهـــي أن

 أن النهـــــي يـــــشمل غـــــري املـــــساجد الثالثـــــة مـــــن املـــــواطن صفهـــــم مـــــن النبـــــي
لـذلك أنكـر عـىل أيب  وهو جبل كلم اهللا عليـه موسـى تكلـيام والفاضلة كالطور
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أقــره عــىل ذلــك  و" لــو لقيتــك قبــل أن تأتيــه مل تأتــه ": قــال، وهريــرة ســفره إليــه

ـــــو هريـــــرةأ  ، االســـــتثناء مفـــــرغ": مل يقـــــل لـــــه كـــــام يقـــــول بعـــــض املتـــــأخرين وب
ــــى ال :  بــــل املــــراد!"ال تــــسافر ملــــسجد للــــصالة فيــــه إال هلــــذه الثالثــــة : واملعن

 يــــسافر إىل موضــــع مــــن املواضــــع الفاضــــلة التــــي تقــــصد لــــذاهتا ابتغــــاء بركتهــــا
 .فضل العبادة فيها إال إىل ثالثة مساجدو

ثبــت مثلــه عــن ابــن ، و فهــم الــصحابني املــذكورينوهــذا هــو الــذي يــدل عليــه
هـو الــذي  و"بــدعها  و أحكــام اجلنـائز"كتـايب  يف عمـر ريض اهللا عنــه كـام بينتــه

القــــايض  وواإلمــــام اجلـــويني ،اختـــاره مجاعـــة مــــن العلـــامء كالقــــايض عيـــاض
 حيـــرم شـــد الرحـــل لغـــري املـــساجد الثالثـــة كقبـــور الـــصاحلني":  فقـــالوا،حـــسني

 ." الفيض " يف ذكره املناوي."املواضع الفاضلةو
إن كــان لــه فــضل  وفلــيس هــو رأي ابــن تيميــة وحــده كــام يظــن بعــض اجلهلــة

 فجـزاه ،أقـوال الـسلف بـام ال يعـرف لـه مثيـل و واالنتصار له بالسنة،الدعوة إليه
 .اجلزاء اهللا عنا خري

 أن وعبــادهتم يف يتبعــوا الــسلف وفهــل آن للغــافلني أن يعــودوا إىل رشــدهم
 .؟ن اهتام األبرياء بام ليس فيهمينتهوا ع

  ).٦٩٨-٢/٦٩٧"(الصحيحة"
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 ]: ن بدع احلجِ م:ذكر اإلمام[
 غـري املــسجد احلــرام، كاملــسجد ، ومــا حوهلــا،قـصد املــساجد التــي بمكـة«

ذلـك مـن  ونحـو ، ومـسجد املولـد،سفح أيب قبـيس يف  وما،الذي حتت الصفا
 .» صاملساجد التي بنيت عىل آثار النبي

تفـــــــــــسري ســـــــــــورة « و)٣٨٩ -٢/٣٨٨ (»جمموعـــــــــــة الرســـــــــــائل الكـــــــــــربى «
 .)١٧٩( البن تيمية »اإلخالص 

  ).١١٣-١١٢ص "(صحجة النيب"
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 ]: ذكر اإلمام من بدع احلج[
 مثـــل جبـــل حـــراء، واجلبـــل الـــذي ،قـــصد اجلبـــال والبقـــاع التـــي حـــول مكـــة« 

 .»إنه كان فيه الفداء، ونحو ذلك:  الذي يقال،عند منى
 ).٢/٢٨٩(»جمموعة الرسائل الكربى«
  ).١١٣-١١٢ص ""(صحجة النيب"
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 ]: ذكر اإلمام من بدع احلج[
 .») التنعيم(مساجد عائشة بـ يف قصد الصالة« 
 ).٣٥٨ -٢/٣٥٧(»رسائل الكربى جمموعة ال«
  ).١١٣ص " (صحجة النيب"
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 ]: ذكر اإلمام من بدع زيارة املدينة النبوية[
املزارات التـي باملدينـة ومـا حوهلـا بعـد مـسجد  وقصد يشء من املساجد«
 .»سجد قباء إال مصالنبي
 .)١٧٧-١٧٣ (»تفسري سورة اإلخالص «

  )١٤٤ص "(صحجة النيب
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 ]: م اإلمام عىل فضل املساجد الثالثة ثم قالَّكلَت[

﴿: ثم مسجد قباء وهو املـراد مـن قولـه تعـاىل


﴾)ــة مــسجد  يف أتــاهم عليـه الــصالة والـسالم« فإنـه ملــا نزلـت )١٠٨/التوب
قــصة  يف الطهــور يف إن اهللا تبـارك وتعــاىل قــد أحـسن علــيكم الثنـاء«: قبـاء فقــال

واهللا يـــا رســـول اهللا مـــا :  قـــالوا؟مـــسجدكم، فـــام هـــذا الطهـــور الـــذي تطهـــرون بـــه
دبـــارهم مـــن أأنـــه كـــان لنـــا جـــريان مـــن اليهـــود، وكـــانوا يغـــسلون ًنعلـــم شـــيئا إال 

 ...»]وهو ذاك فعلكيم به: قال[الغائط فغسلنا كام غسلوا 
ـــــه أجـــــر عظـــــيم فقـــــد قـــــال ـــــأيت هـــــذا «: ص وللـــــصالة في ـــــى ي مـــــن خـــــرج حت

 )بيتـه ثـم أتـى مـسجد قبـاء يف من تطهر: ويف لفظ( يعني مسجد قباء -املسجد
 ...»كان له كأجر عمرة: اللفظ اآلخرويف (فيصيل فيه كان كعدل عمرة 

ً راكبا وماشيا ]كل سبت[ يأيت قباء صكان«ولذلك   .»]فيصيل فيه ركعتني[ً
 :  قال احلافظ

 داللـــة عـــىل جـــواز ختـــصيص - عـــىل اخـــتالف طرقـــه-ويف هـــذا احلـــديث«
ك، وفيــه أن النهــي  بعـض األيــام بــبعض األعــامل الــصاحلة، واملداومــة عــىل ذلــ

 صساجد الثالثــة لــيس عــىل التحــريم؛ لكــون النبــيعــن شــد الرحــال لغــري املــ
 إىل قبـــــاء إنـــــام كـــــان صًكــــان يـــــأيت مـــــسجد قبـــــاء راكبـــــا، وتعقــــب بـــــأن جميئـــــه
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ملواصلة األنصار، وتفقد حـاهلم، وحـال مـن تـأخر مـنهم، عـن حـضور اجلمعـة 

 .»ختصيص ذلك بالسبت يف معه، وهذا هو الرس
ًسبت مل يكـن مقـصودا فعىل هذا فذهابه عليه الصالة والـسالم يـوم الـ: قلت

 يف بالــذات، بـــل مراعـــاة ملــصلحة التفقـــد املـــذكور، وعليــه فاأليـــام كلهـــا ســـواء
 يف زيـــارة قبـــاء لعـــدم وجـــود قـــصد التخـــصيص، فـــام ذكـــره القـــاري يف الفـــضيلة

 » ُالزيارة يوم السبت سنة«:  عن الطيبي أن)١/٤٤٨(» املرقاة«
اإلمـام أبـو شـامة ثـم وقفـت عـىل مـن ذكـر ذلـك وهـو .قـطليس كـام ينبغـي

وقـــد ذكـــر فيـــه مـــا » الباعـــث عـــىل إنكـــار البـــدع واحلـــوادث«كتابـــه  يف الـــشافعي
ك كالمــه ذلـك كلــه قــال  يف يوافـق مــا ذهبنـا إلــه مــن عـدم جــواز التخـصيص وإليــ

 :)٣٤ص(رمحه اهللا 
وال ينبغــي ختــصيص العبــادات بأوقــات مل خيــصها هبــا الــرشع، بــل يكــون «

األزمان لـيس لبعـضها عـىل بعـض فـضل، إال مجيع  يف مجيع أنواع الرب مرسلة
ــــك؛ اخــــتص بتلــــك  مــــا فــــضله الــــرشع وخــــصه بنــــوع مــــن العبــــادة، فــــإن كــــان ذل

ك العبــادة دون غريهــا، كــصوم يــوم عرفــة وعاشــوراء، والــصالة  يف الفــضيلة تلــ
ًرمــضان، ومــن األزمــان مــا جعلــه الــرشع مفــضال فيــه  يف جــوف الليــل، والعمــرة

، وليلة القـدر التـي هـي خـري مـن ألـف شـهر، مجيع أعامل الرب كعرش ذي احلجة
ألـــف شـــهر لــيس فيهـــا ليلــة القـــدر، فمثـــل  يف أي العمــل فيهـــا أفــضل مـــن العمــل

                                                
 أي »كـل سـبت« :ديثاحلـ يف وأذكر أنني قرأت عن بعض العلـامء أنـه ذهـب إىل أن املـراد مـن قولـه )١ (

 وال ، وقــد احــتج لــذلك مــن اللغــة بــام ال أستحــرضه، وأنــه لــيس املــراد يــوم الــسبت نفــسه،كــل أســبوع
 يف  فـــإذا صـــح ذلـــك فـــال داللـــة حينئـــذ، فمـــن وجـــده فليكتـــب،أي كتـــاب قـــرأت ذلـــك يف أذكـــر اآلن

 ].منه.[احلديث عىل التخصيص
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 يف ذلك يكون أي عمل من أعامل الرب حـصل فيهـا كـان لـه الفـضل عـىل نظـريه

ك إىل  ــ زمــن آخــر، فاحلاصــل أن املكلــف لــيس لــه منــصب التخــصيص، بــل ذل
 .»صلنبيالشارع، وهذه كانت صفة عبادة ا

 صكـان رسـول اهللا«: عـن عائـشة أهنـا قالـت» الـصحيحني«ثم ساق حديث 
ال يـــصوم، وحـــديث علقمـــة : ال يفطـــر، ويفطـــر حتـــى نقـــول: يـــصوم حتـــى نقـــول

 خيــص مــن األيــام صهــل كــان رســول اهللا: قلــت لعائــشة ريض اهللا عنهــا: قــال
 : ثم قال.»ال كان عمله ديمة:  قالت؟ًشيئا
تى يشء مـن املـساجد يعتقـد فيـه الفـضل بعـد وال يـؤ: قال حممد بـن سـلمة«

ــؤتى فيــه : املــساجد الثالثــة إال مــسجد قبــاء، قــال ًوكــره أن يعــد لــه يومــا بعينــه في
ًخوفــــا مــــن البدعــــة، وأن يطــــول بالنــــاس زمــــان فيجعــــل ذلــــك عيــــدا يعتمــــد، أو  ً

 .فريضة تؤخذ، وال بأس أن يؤتى كل حني ما مل جتئ فيه بدعة
ن يـأيت قبـاء كـل سـبت، ولكـن معنـى هـذا  كـاص وقد صـح أن النبـي:  قلت

كــــل أســــبوع، وعــــرب بالــــسبت عــــن األســــبوع كــــام يعــــرب عنــــه  يف أنــــه كــــان يــــزوره
 من حـديث أنـس بـن مالـك ريض اهللا عنـه» الصحيحني« يف باجلمعة ونظريه ما

فـــــال واهللا مــــا رأينـــــا الـــــشمس : عـــــة قـــــال فيــــهم يــــوم اجلص استــــسقاء النبـــــييف 
 .واهللا أعلم.ًسبتا

الل باحلــديث عـىل جــواز التخــصيص املـذكور لــيس بجيــد وكـذلك االســتد
ًأيـــضا، إال أن يكـــون املـــراد بـــه التخـــصيص مراعـــاة للمـــصلحة ال ترجيحـــا ليـــوم  ً

ــص مــن النبــي ك ختــصيص يــوم للتــدريس أو ص عــىل آخــر بــدون ن ــ ، مثــال ذل
ك، فهــذا ال مــانع منــه ألن اليــوم لــيس  إلقــاء حمــارضة ليجتمــع النــاس لــسامع ذلــ



 
 

٣٨١ 
ًولــذلك ينتقـل منــه إىل غــريه مـرارا مالحقــة للمــصلحة، وهــذا ًمقـصودا بالــذات، 

ــزعم أهنــا فيهــا أفــضل منهــا  بخــالف ختــصيص بعــض األيــام بــبعض العبــادات ب
غريهــــا، كتخــــصيص ليلــــة العيــــدين بالقيــــام والعبــــادة، وختــــصيص يــــومهام يف 

، وختصيص شـهر ربيـع األول بقـراءة قـصة مولـد - أعني زيارة القبور-بالزيارة
 الــصالة والـسالم، فكـل هــذا وأمثالـه بـدع ومنكــرات جيـب نبــذها الرسـول عليـه

باحلـــديث عـــىل » رشح مـــسلم« يف والنهـــي عنهـــا، ولـــذلك ملـــا اســـتدل النـــووي
 : جواز التخصيص قال

 .»وكره ابن مسلمة املالكي ذلك، ولعله مل تبلغه هذه األحاديث«
يــــه هـــذا بعيـــد واألقـــرب أهنـــا بلغتــــه ولكنـــه مل يفهـــم منهـــا مـــا ذهـــب إل: قلـــت

 واهللا أعلم .املسألة يف النووي وغريه، وقد بينا ما هو احلق عندنا
 : )٢/١٨٦(» الفتاوى« يف قال شيخ اإلسالم: )فائدة(
ذكـــــر بعـــــض املتـــــأخرين مـــــن العلـــــامء أنـــــه ال بـــــأس بالـــــسفر إىل املـــــشاهد، «

ً كان يـأيت قبـاء كـل سـبت راكبـا وماشـيا، وال حجـة هلـم صواحتجوا بأن النبي ً
ً لـــيس مـــشهدا، بـــل مـــسجد، وهـــي منهـــي عـــن الـــسفر إليهـــا باتفـــاق فيـــه؛ ألن قبـــاء

ك لــيس بــسفر مــرشوع، بــل لـو ســافر إىل قبــاء مــن دويــرة أهلــه مل  األئمـة؛ ألن ذلــ
جيـــــز، ولكـــــن لـــــو ســـــافر إىل املـــــسجد النبـــــوي ثـــــم ذهـــــب منـــــه إىل قبـــــاء فهـــــذا 

 .»يستحب، كام يستحب زيارة قبور أهل البقيع، وشهداء أحد
 : وهلذا قلنا: قلت
 » لكن ال جيوز أن يشد الرحل إليه للحديث السابقو«



 
 

٣٨٢ 
ــــــــسالم ــــــــه الــــــــصالة وال ال تــــــــشد الرحــــــــال إال إىل ثالثــــــــة «: وهــــــــو قولــــــــه علي

 .وليس هذا منها» احلديث...مساجد
  ).٥٧٨-٢/٥٦٧"(الثمر املستطاب"



 
 

٣٨٣ 

 
 ]: سذكر اإلمام من بدع زيارة بيت املقد[

 »جمموعـــة الرســــائل« »الـــصالة عنـــد قـــرب إبـــراهيم اخلليــــل عليـــه الـــسالم« -
)٢/٥٦.( 

  )١٤٧-١٤٦ص"(صحجة النيب



 
 

٣٨٤ 

 
 
 

 ]: قال اإلمام[
 ،ونعــوذ بــاهللا مــن رشور أنفــسنا، حمــده ونــستعينه ونــستغفره ن،إن احلمــد اهللا

 ، ومــن يــضلل فــال هــادي لــه، مــن هيــده اهللا فــال مــضل لــه،ومــن ســيئات العاملنــا
ً وأشـــــــهد أن حممـــــــدا عبـــــــده ،إلـــــــه إال اهللا وحـــــــده ال رشيـــــــك لـــــــه  أن ال،وأشـــــــهد
 .ورسوله

 أن أكتــب كلمــة مــوجزة ،أمــا بعــد فقــد رغــب منــي بعــض األســاتذة الفــضالء
 )فيلكـا(جزيـرة  يف  واألثـر املنـسوب إليـه،اخلـرض عليـه الـصالة والـسالمحول 

ذلـك األخ الفاضـل أمحــد  يف  بمناسـبة طبـع الكتـاب الـذي ألفـه،)الكويـت(يف 
 نفــع اهللا هبــا ، وفتــاوى الــسادة العلــامء التــي أحلقهــا بــه،بــن عبــد العزيــز احلــصني

ك حـول مــسألتني  يف وبنــاء عليـه فقــد رأيـت أن أديــر الكـالم .املـسلمني آمـني ذلــ
 : اثنتني

 ،الكويـــت وغريهــا مـــن الــبالد اإلســـالمية يف التــربك بـــأثره املزعــوم: األوىل
 .وقصد التقرب إىل اهللا تعاىل بزيارته والتعبد بالصالة والدعاء لديه



 
 

٣٨٥ 
قـول مــن رجـح أن اخلـرض عليــه الـصالة والـسالم لــيس  يف النظـر: واألخـرى

 .ًنبيا
 : القول والعمل فأقول يف وفيقواهللا تعاىل أسأل أن يلهمني الت

 اعلــم أهيــا القــارئ الكــريم أنــه إذا كــان الــراجح بــل الــصحيح مــن أقــوال -١
مجلــــة مــــن خــــال مــــن  يف العلــــامء أن اخلــــرض عليــــه الــــصالة والــــسالم قــــد مــــات

 فلـيس مـن ﴾﴿الرسل واألنبيـاء 
 أن يظـــل مقـــام مـــن مقاماتـــه عليـــه الـــسالم ،ً أو فمـــن البعيـــد جـــدا،عـــادةاملمكـــن 

 ولـــــذلك رصح شـــــيخ ، وقـــــد مـــــىض عليـــــه آالف الـــــسنني،ًمعروفـــــا حتـــــى اليـــــوم
اإلســالم ابــن تيميـــة رمحــه اهللا وغــريه مـــن املحققــني أنــه ال يعـــرف قــرب نبــي مـــن 

 إال قــــــرب نبينــــــا حممــــــد عليــــــه أفــــــضل الــــــصالة ،األنبيــــــاء عــــــىل التعيــــــني واليقــــــني
 هـذا مــع حـرص أتبـاعهم مــن اليهـود والنـصارى عــىل اختـاذ قبــورهم ،التـسليمو

﴿: مساجد كام أشارت اآلية الكريمة إىل يشء مـن ذلـك
﴾يف ص ، وكــام أخربنــا بــذلك رســول اهللا 

كأحاديـث كثــرية متــواترة وأهنــم لعنــوا   يف فــإذا كــان األمــر كــذلك، بــسبب ذلــ
 ومـع ذلـك مل يبـق ،قبورهم التي كانت ظـاهرة عـىل األرض بـل مرفوعـة البنيـان

ـــضيع مقـــام مـــن مقاماتـــه التـــي قـــام فيـــه ،هلـــا أثـــر تعـــرف بـــه  فـــأوىل ثـــم أوىل أن ي
 ,ً والــذي لــيس عليــه دليــل مــادي متــوارث خلفــا عــن ســلف مــثال،اخلــرض وصــىل

 فــذلك ممــا يمكــن التــسليم بــه إىل مــا قبــل ،ًمعروفــاولــئن فــرض أنــه ظــل مقامــه 
ك،اإلســالم وظهــوره  ،األرض يف  ومتكــني اهللا تبــارك وتعــاىل لــه، وأمــا بعــد ذلــ

                                                
 ]منه.[»دحتذير الساجد من اختاذ القبور مساج«راجع كتايب ) ١(



 
 

٣٨٦ 
 ، وحتــت ســلطانه،قدرتــه يف  ممــا هــو،وقــضاؤه عــىل كــل آثــار الــرشك والوثنيــة

ًأو غـــــريه موجـــــودا أو ) فيلكـــــا(اجلزيـــــرة  يف فلـــــو كـــــان مقـــــام اخلـــــرض املزعـــــوم
ك بــــه كــــام هــــو الواقــــع اليــــوم لقــــىض عليــــه املــــسلمون األولــــون ًمقــــصودا للتــــرب
 .ً منعا الفتتان الناس به والتعبد لديه،وقطعوا دابره

 ، أال ترى أن شجرة الرضوان التـي بويـع حتتهـا النبـي عليـه الـصالة والـسالم
 قــد عميـت عــىل الــصحابة أنفــسهم ثـم عــىل الــذين جــاؤوا ،مـن أصــحابه الكــرام

 ،صـــحيح البخـــاري يف  كـــام جـــاء،ًهنـــا نـــسيا منـــسيا حتـــى صـــار مكا،مـــن بعـــدهم
ً وقطعــا ،ًومــا ذلــك إال ســدا للذريعــة  ،)١(موضــع آخــر يف وغــريه ممــا هــو مفــصل

 ممــن ال معرفــة لــدهيم ، وال ســيام بالنــسبة للــذين يـأتون مــن بعــدهم،لـدابر الفتنــة
 وقـــد قيـــل إن عمـــر ، وأصـــول الـــرشيعة وقواعـــدها املحكمـــة،بالكتـــاب والـــسنة

 .)٢(غري هذا الزمان يف  ويف ذلك نظر ذكرته،ه هو الذي قطعهاريض اهللا عن
أو غــــريه مــــن املقامــــات ) فيلكــــا( أن مقــــام ،وأيــــضا فلــــو ادعــــى مــــدع مكــــابر

 وحلـــب ،غريهـــا مـــن الـــبالد اإلســـالمية كمـــسجد دمـــشق يف املنـــسوبة للخـــرض
 ،ًوغريها أنه هـو مقـام اخلـرض عليـه الـسالم حقيقـة وأنـه بقـي معروفـا حتـى اليـوم

ك بالــذي يــربر قــصده للــصالة فيــهفلــيس   بلــه طلبــه لــيشء ، والتعبــد هللا عنــده،ذلــ
 ،مــن البــدع والــرشكيات التــي وصــف املؤلــف حفظــه اهللا بعــضها ممــا يقــع لديــه

 بـــل هـــو مـــن ســـنن اليهـــود ،ألن ذلـــك القـــصد لـــيس مـــن ســـنة املـــسلمني األولـــني
ــضالني،املغــضوب علــيهم  وقــد ثبــت عــن عمــر بــن اخلطــاب أن ، والنــصارى ال

                                                
 ]. منه) [١٣٩-١٣٧ص(» حتذير الساجد«:  انظر كتايب)١(
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٣٨٧ 
ًخالفتـه الراشـدة أناسـا  يف حجـة لـه يف  فقـد رأى، كان من أسباب هالكهمذلك

 :  فقالوا؟ما هذا: ًيبتدرون مكانا يقصدونه للصالة والعبادة فقال
 فقــال ريض ، فهــم يقــصدون الــصالة فيــه،صمــسجد صــىل فيــه رســول اهللا

ك أهــل الكتــاب: اهللا عنــه  مــن عرضــت لــه ،ً اختــذوا آثــار أنبيــائهم بيعــا،هكــذا هلــ
 .)١( ومن مل يعرض له منكم فيها الصالة فال يصل،كم فيها الصالة فليصلمن

 وقـد خيفـى ذلـك عـىل كثـري مـن ،وهذا من فقه عمـر ريض اهللا عنـه وحكمتـه
أنــه إذا كــان مـــن املعلــوم عنـــد الفقهــاء أنـــه :  وبيانـــه،اخلاصــة فــضال عـــن غــريهم

وز بوجــه  وأنــه ال جيــ،وعبادتــه الظـاهرة صأفعـال النبــي يف جيـب التــزام الــسنة
هــذه الــسنة ن فــأوىل ثــم أوىل أن ال جيــوز قــصد  يف مــن الوجــوه قــصد خمالفتــه

ـــــة ،نيتـــــه التـــــي نواهـــــا فيهـــــا يف خمالفتـــــه  ألنـــــه خمـــــالف لألدلـــــة الكثـــــرية املوجب
 .)٢(صلالقتداء به

 فــال ،فـإذا كــان مــن املعلــوم مــثال أنــه كــان يــصيل صــالة الــضحى بنيــة التطــوع
 ،ً والعكــس بــالعكس متامــا،ا بنيــة الفــرضجيــوز ألحــد أن خيالفــه فيهــا فيــصليه

 ومل يظهــر لنــا أنــه كــان ،ٍمكــان مــا يف صإذا صــىل النبــي: فكــذلك مــا نحــن فيــه
ًقاصدا له متقربـا إىل اهللا بقـصده إيـاه وإنـام وقـع لـه ذلـك اتفاقـا، فـال شـك حينئـذ  ً ً

 أنــــه -ًأن الــــذي يقــــصد ذلــــك املكــــان بالــــصالة فيــــه متقربــــا إىل اهللا بقــــصده إيــــاه
 ونـوى مـامل ، مـن جهـة أنـه قـصد مـامل يقـصدصًالفـا لـسنة رسـول اهللايكـون خم

 ، فهــو مبتــدع مــردودة عليــه بدعتــه، ومــن كــان كــذلك،ينــو عليــه الــصالة والــسالم
                                                

 ].منه) [١٣٦(املصدر السابق :  انظر)١(
 .]منه.[»العقائد واألحكام يف احلديث حجة بنفسه«انظر مقدمة رسالتي  )٢(



 
 

٣٨٨ 
 وال ريـب أن قـصد ،)١(»أمرنا هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد يف من أحدث«صلقوله

 أفعالـــه أو نوايـــاه مـــن أعظـــم أســـباب الفتنـــة يف  ســـواء كانـــتصخمالفـــة النبـــي
﴿:  كـام هـو رصيـح قولـه تعـاىل،واهلـالك

﴾. 
كثــري مــن املــسائل التــي  يف فــاحفظ هــذا البيــان لفقــه عمــر املــذكور يــساعدك

 فإنـــه عـــىل ذلـــك جـــرى ،ىلً تكـــن مهتـــديا بـــإذن اهللا تعـــا،هـــي مـــن مـــواطن النـــزاع
 ولــــذلك مل يكـــن هلــــذه املقامـــات املــــزورة ،الـــسلف الــــصالح ريض اهللا عـــنهم

 بــــل وال كــــانوا يقــــصدون املقامــــات التــــي صــــىل فيهــــا الرســــول ،عنــــدهم ذكــــر
 عـــىل نــــدرة ، بلـــه مقــــام غـــريه مـــن األنبيــــاء علـــيهم الـــصالة والــــسالم،صنفـــسه

 .املقامات الثابتة نسبتها إليهم
 وهـو اجلبـل الـذي قـام عليـه نبـي اهللا موسـى ملنـا جـاة ،ثالفهذا جبل الطـور مـ

ًوكلــم اهللاُ موســى تكلــيام[ربــه عليــه  َ ُ َِ ْ َ َّ َ  ومــع ذلــك فــال جيــوز قــصده للــصالة فيــه ]َ
ك مــن العبــادات،والــدعاء عنــده ــ  ، ولــذلك مل يكــن الــسلف يقــصدونه، وغــري ذل

ك عـن الـسلف فهــو ال يقـصد  بــل ،حتـى اليـوم-فـيام أعلــم-وتـوارث اخللـف ذلــ
ثبت النهي عنه من بعض الصحابة ريض اهللا عـنهم حيـنام تـوهم أحـدهم جـواز 

 :  فقد قال قزعة بن حييى البرصي،قصده
أمــا [دع الطـور وال تأتـه :  فقــال؟آيت الطـور: سـألت ابـن عمــر ريض اهللا عنـه«

 ؟ »ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد «: قال] صعلمت أن النبي
                                                

 .]منه.[٥ رقم »ختريج احلالل واحلرام«يب كتا يف أخرجه الشيخان وغريمها، وهو خمرج )١(
 ]منه).[٢٢٦ص (»أحكام اجلنائز «، و)٣٣٩ -٣٣٨ص  (»حتذير الساجد «أنظر) ١(



 
 

٣٨٩ 
 ، هــو حــديث مرفــوع،بــن عمــر ريض اهللا عنــهوهــذا احلــديث الــذي اســتدل ا

 ويف ، ومـنهم أبــو بــرصة الفبــاريًقـد صــح عــن مجـع مــن الــصحابة مرفوعــا
 .ًبعض الطرق الصحيحة عنه أنه أنكر أيضا إتيان الطور

فإذا كان هذا شأن هذا املقام احلق ومقامـات الرسـول التـي كـان صـىل فيهـا 
ة ونحوهـا مـن العبـادات فـامذا يقـال عـن  وهي ال يفعل فيها إال الصال،كام سبق

 وهــــي بــــؤرة ، وغــــريه مــــن املقامــــات املــــزورة املــــضللة»فيلكــــا«مقــــام جزيــــرة 
ك أهنـا بــالنهي عنهــا أوىل؟ والــرشكيات والوثنيــات،للفـساد  ل وباستئــصا، ال شــ

هـــــذا الزمـــــان والة األمـــــور  يف شـــــأفتها أحـــــرى ولكـــــن جيـــــب أن يتـــــوىل ذلـــــك
 فهـــــــم ،كــــــانوا اهللا مــــــن كــــــانوا وأيـــــــنامواحلكــــــام الــــــذين حيكمـــــــون بــــــام أنـــــــزل 

املــــــسؤولون عــــــن اســــــتمرار هــــــذه البــــــدع والــــــرشكيات وبقائهــــــا بــــــني ظهــــــراين 
ك ذهبــت أصــواهتم ،املــسلمني أكثــر مــن العلــامء ُ فــإذا مل يــدعم هــؤالء مــن أولئــ

إن اهللا ليـــزع «: ً وقـــديام قيـــل،وجهــودهم أدراج الريـــاح كـــام هـــو املـــشاهد اليـــوم
ــزع بــالقرآن   صرســول اهللا-إن فعلــوا-ذلــك يف  وأســوهتم،»بالــسلطان مــاال ي

تفاســــري القــــرآن  يف الــــذي هــــدم مــــسجد الــــرضار وحرقــــه عــــىل أهلــــه كــــام جــــاء
﴿: الكريم ن عند قوله تعـاىل



                                                
، )٤٥٢(»إرواء الغليـــــــل«و، )٢٢٦ -٢٢٤ (»أحكـــــــام اجلنـــــــائز« يف قـــــــد خرجـــــــت أحـــــــاديثهم) ٢(

 ]منه).[٧١٣(»والروض النضري«
 ]أبوحفص[.الغفاري: كذا وهو خطأ مطبعي صوابه) ٣(
 ]منه.[وغريه) ١٤٠ -١٣٩ص  (»حتذير الساجد« يف وهو خمرج) ٤(



 
 

٣٩٠ 
﴾فقــد اســتدل هبــا العلــامء عــىل النهــي عــن ، اآليــة 

 ، بنـي املـساجد مباهـاة أو لغـرض سـوى ابتغـاء وجـه اهللا عـز وجـلنالصالة فـيم
د إال لوجـه الــشيطان نــسأل فهـذه املقامــات أوىل باهلــدم واحلـرق ألهنــا ال تقــص

 ! أوليائهاهللا السالمة من
نبــوة  يف أول كتابــه إىل اخــتالف العلــامء يف  لقــد أشــار املؤلــف الفاضــل-٢

 .»ًوالراجح من أقواهلم أنه ليس نبيا «اخلرض عليه الصالة والسالم فقال 
 فقــد رأيــت أن أذكــر ،ًوملــا كــان هــذا القــول مرجوحــا عنــد العلــامء املحققــني

ً تنبيها وتذكريا،ن أقواهلم وأدلتهمًشيئا م  :  فأقول،ً
 : »الزهر النرض«أول رسالته  يف قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

  خــــربه عــــن موســــى حكايــــة  يف ًكونــــه نبيــــا، قــــال اهللا تعــــاىل يف بــــاب مــــا ورد«
   واألصــل ، وهــذه ظـاهرة أنــه فعلــه بـأمر مــن اهللا،﴾﴿: عنـه

 وال ، وهـو بعيـد، أن يكـون بوسـاطة نبـي آخـر مل يـذكره وحيتمـل،عدم الوساطة
ك ال يكــون مــن غــري نبــي وحيــا حتــى يعمــل ،سـبيل إىل القــول بأنــه إهلــام ً ألن ذلــ

 فــال ،إنــه نبــي: فــإن قلنـا. وتعــريض األنفـس للغــرق، مـن قتــل الــنفس؛عمــل بـه مــا
 .ذلك يف إنكار

 يف ص وقـــد أخـــرب النبـــي، كيـــف يكـــون غـــري النبـــي أعلـــم مـــن النبـــي،ًوأيـــضا
 !.؟»بىل عبدنا خرض : أن اهللا تعاىل قال ملوسى«: احلديث الصحيح

                                                
هـو أعلـم «، ويف لفظ هلام )٥٧( برقم »خمترص صحيح البخاري «كتايب  يف أخرجه الشيخان، وهو )*(

يــرس اهللا إمتــام طبعــه، بمنــه وكرمــه وقــد تــم طبــع املجلــد ) ١١٢( بــرقم »املختــرص« يف ، وهــو»منــك
 ]منه.[ألجزاء التاليةاألول منه يرس اهللا تعاىل طبع ا



 
 

٣٩١ 
ـــف يكـــون النبـــي تابعـــا لغـــري نبـــي ـــضا فكي  يف هـــو نبـــي: وقـــال الثعلبـــي! ؟ًوأي

 .مجيع األقوال
أول عقــدة حتــل مــن الزندقــة اعتقــاد كــون : بر العلــامء يقــولاوكــان بعــض أكــ

 إىل أن الــويل أفـــضل مـــن  ألن الزنادقــة يتـــذرعون بكونـــه غــري نبـــي،ًاخلــرض نبيـــا
 : كام قال قائلهم! النبي

 الويلفويق الرسول ودون       برزخ يف مقام النبوة
 وهــي قولــه ،وهنــاك آيــة أخــرى تــدل عــىل نبوتـه عليــه الــصالة والــسالم: قلـت
تفــسريها  يف  فقــد ذكـر العالمـة اآللـويس،﴾﴿: تعـاىل يف
 :  ثم قال،فها كلها أشار إىل تضعي،ثالثة أقوال

مواضـع مـن  يف  وقـد أطلقـت عـىل ذلـك،واجلمهور عىل أهنا الـوحي والنبـوة«
 ،واملنصور ما عليه اجلمهور...، وأخرج ذلك ابن أيب حاتم عن ابن عباس،القرآن

 .» وبمجموعها يكاد حيصل اليقني،وشواهده من اآليات واألخبار كثرية
قــــصته مــــع موســــى  يف املتأمــــل فــــإن ،ولقــــد صــــدق رمحــــه اهللا تعــــاىل: قلـــت

ك  ًعلـيهام الــصالة والـسالم جيــد أن اخلــرض كـان مظهــرا عــىل الغيـب ولــيس ذلــ
﴿:  بدليل قوله تعـاىل،ألحد من األولياء

﴾،أذكــر مــا ،مــواطن عــدة مـن القــصة يف  وذلـك ظــاهر 
 : تيرس منها

إنــــك لـــــن تــــستطيع معـــــي ﴿ب منـــــه الــــصحبة قولــــه ملوســــى عنـــــدما طلــــ -١
                                                

 ]منه[»الفتوحات املكية« و»الفصوص« هو ابن عريب صاحب :قلت )١(
 ]منه).[٩٣ -٥/٩٢(روح املعاين )٢(



 
 

٣٩٢ 
 فهـذا اجلـزم منـه عليـه الــسالم لـدليل واضـح عـىل أنـه كـان عــىل ﴾صـربا

 ويؤيــده ، حاشــاه،علــم بــذلك، ومل يكــن مــن بــاب الظــن والتخــرص منــه
 : بعض طرق احلديث عقب هذه اآلية بلفظ يف زيادة جاءت

 .» قد علم ذلك،ًوكان رجال يعلم علم الغيب«

 : تأويله قتل الغالم  يف ومثله قوله -٢
 ، فلــو أنــه أدرك، وكــان أبــواه قـد عطفــا عليــه،ًوأمـا الغــالم فطبــع يــوم طبـع كــافرا«

ًأرهقهام طغيانا وكفرا ً فأردنا أن يبدهلام رهبام خريا منه زكاة وأقرب رمحا ,ً ً«. 
ًووقع أبوه عىل أمه فعلقت فولدت منه خـريا منـه زكـاة وأقـرب «: رواية يف زاد
 .(»ًرمحا
 وأن أبـاه وقـع عـىل أمـه فحملـت ،ًخباره عليه السالم أن الغالم طبـع كـافراوإ

 هلـــو مـــن األمـــور الغيبيـــة املحـــضة التـــي ال جمـــال لالطـــالع ،ًوولـــدت خـــريا منـــه
 ،ً فـذلك مـن أقـوى األدلـة عـىل أنـه كـان نبيـا،إال من طريـق النبـوة والـوحي عليها
 .مل يكن رسوال إن

 جـــاء ،رض علـــيهام الـــسالمملـــا لقـــي موســـى اخلـــ«: ص ومـــن ذلـــك قـــول-٣
 ؟تـدري مـا يقـول هـذا الطـري: املاء فقـال اخلـرض ملوسـى يف  فألقى منقاره،طري
 : يقول:  قال؟وما يقول: قال
 . »علم اهللا إال كام أخذا منقاري من املاء يف ما علمك وعلم موسى 

                                                
 .]منه).[٤/٢٣١(الدر املنثور )١(

 .]منه).[١١٩ -٥/١١٨(أخرجه مسلم، والزيادة لعبد اهللا بن أمحد ) ٢(
 .]منه)[٢٤٦٧(»الصحيحة« يف رجرواه احلاكم وصححه ووافقه الذهبي والسيوطي وهو خم)٣(



 
 

٣٩٣ 
 قـد علــم منطـق الطــري، وهـو مــن الغيـب الــذي ال ،أن اخلــرض يف فهـذا رصيـح

هذا عىل نحو النبي سـليامن عليـه الـصالة والـسالم الـذي  يف  فهو،برشيعلمه ال
 .)١٦: النمل(﴾﴿: القرآن يف حكى اهللا عنه

هــــذه املــــسألة أن األدلــــة املتقدمــــة إذا تأملهــــا املــــسلم  يف وخالصــــة القــــول
ة اخلــرض كــام ذهــب إليــه مجهــور  تــيقن أن الــصواب القــول بنبــو،ووعاهــا بقلبــه

العلـــامء ولـــذلك فعـــل مـــا فعـــل مـــن العجائـــب التـــي مل يـــصرب هلـــا موســـى عليـــه 
ك العقــدة مــن ، وهــو كلــيم اهللا تعــاىل،الــصالة والــسالم  وبــه نــستطيع أن نحــل تلــ

 ونحوهـا ممـا يعتقـده كثـري ،الزندقة التي أشار إليها احلافظ ابن حجـر فـيام سـبق
 واحلقيقـــة والـــرشيعة التـــي أفـــسد ،لظـــاهر والبــاطنمــن الـــصوفية مـــن االعتقـــاد با

 يف  فاعتقــدوا الــصالح بــل الواليــة،ًعقيــدة كثــري مــن اخلاصــة فــضال عــن العامــة
كثـــــري مـــــن الفـــــساق الـــــذين ال يـــــصلون وال يـــــشهدون مجاعـــــات املـــــسلمني وال 

 تعـاىل اهللا عـام ،البـاطن مـن كبـار أوليـاء اهللا يف  وأهنـم،أعيادهم بـدعوى الظـاهر
ًون علــوا كبــريايقــول الظــامل  ومــا قــصة شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة مــع البطائحيــة ،ً

ــرصه اهللا  يف دمــشق بالواليــة والكرامــة يف الــذين كــانوا يتظــاهرون ــى ن زمانــه حت
 . وقىض عىل باطنهم وباطلهم عن القارئ يعيد،عليهم
﴿﴾)٣٧: ق(.  

 وصىل اهللا عىل حممد وآله وصحبه وسلم
  ١٣٩٤ ربيع األول سنة ٩دمشق 

  حممد ناصر الدين األلباين 

  ).٤٢٩-١/٤٢٠"(حياة األلباين"
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 ]: كتاب فقه السرية يف معرض كالمه عىل أخطاء البوطي  يفقال اإلمام[
وهـــــو يـــــرسد الوجـــــوه ) ٥٢١ص ] ("فقـــــه الـــــسرية" يف أي البـــــوطي[ قـــــال

 .صالدالة عىل مرشوعية زيارة قربه
الوجـه الثـاين مـا يثبـت مـن إمجـاع الـصحابة والتـابعني ومـن بعـدهم عــىل «

ك . والــسالم عليــه كلــام مــروا عــىل الروضــة الــرشيفةصزيــارة قــربه روى ذلــ
 .»األئمة األعالم ومجاهري العلامء بام فيهم ابن تيمية رمحه اهللا

, وبخاصـة ابـن تيميـة شـيخ اإلسـالم, هـذا كـذب عـىل األئمـة األعـالم: أقـول
ًفــإن أحــدا مــنهم مل يــرو عــن املــذكورين زيــارهتم للقــرب الــرشيف كلــام مــروا 

م مالـــك بـــل نــص اإلمـــا!! ًعــىل الروضـــة فــضال عـــن أن ينقلـــوا اإلمجــاع عليـــه
اجتـزئ منهـا عـىل , وأقوال العلامء الشاهدة ملـا أقـول كثـرية.عىل كراهة ذلك

واآلخــــر لإلمــــام النــــووي , رتى عليــــهُأحــــدمها البــــن تيميــــة املفــــ: قــــولني اثنــــني
 !باعتباره من أئمة الشافعية الذين يقلدهم الدكتور البوطي

 :  منهاهذا الصدد وإليك نصني يف ًـ أما ابن تيمية فأقواله كثرية جدا١
وال يقفـــــون , ومل يكـــــن الـــــصحابة يـــــدخلون إىل عنـــــد القـــــرب«: األول قولـــــه
ًمـع أهنـم يـدخلون إىل مــسجده لـيال وهنـارا, ًعنـده خارجـا مــن  وكـانوا يقـدمون, ً

ــــك فيــــصلون مــــسجده  يف األســــفار لالجــــتامع باخللفــــاء الراشــــدين وغــــري ذل



 
 

٣٩٥ 
ــ يف ويــسلمون عليــه ون تأالــصالة وعنــد دخــول املــسجد واخلــروج منــه وال ي

وإنـام أمـرهم وسـن , إذ كان هذا عنـدهم ممـا مل يـأمرهم بـه ومل يـسنه هلـم, القرب
ك, الــصالة وعنــد دخــوهلم املــساجد يف هلــم الــصالة والــسالم عليــه , وغــري ذلــ

, ولكن ابن عمر كان يأتيـه فيـسلم عليـه وعـىل صـاحبيه عنـد قدومـه مـن الـسفر
 مــن العلــامء هــذا ًوقــد يكــون فعلــه غــري ابــن عمــر أيــضا، فلهــذا رأى مــن رأى

وابـن عمـر كـان يـسلم ثـم ينـرصف .ًجائزا اقتداء بالصحابة رضوان اهللا علـيهم
الـسالم , الـسالم عليـك يـا أبـا بكـر, السالم عليك يا رسـول اهللا: يقول, وال يقف

ومل يكـن مجهـور الـصحابة يفعلـون كـام فعـل ابـن .ثـم ينـرصف, عليك يا أبت
وال ,  ويرجعـــــون,ج وغـــــريهبـــــل كـــــان اخللفـــــاء وغـــــريهم يـــــسافرون للحـــــ, عمـــــر

ها هلـــم, يفعلـــون ذلـــك وكـــذلك أزواجـــه كـــن , إذ مل يكـــن هـــذا عنـــدهم ســـنة ســـنّ
ثـــم ترجـــع كـــل واحـــدة إىل , عـــىل عهـــد اخللفـــاء وبعـــدهم يـــسافرن إىل احلـــج

: وكانــت أمــداد الــيمن الــذين قــال اهللا تعــاىل فــيهم.بيتهــا كــام وصــاهن بــذلك
أيب بكـر وعمـر يــأتون  عـىل عهـد ﴾فـسوف يـأيت اهللا بقـوم حيـبهم وحيبونـه﴿

 يف ويــصلون خلــف أيب بكــر وعمــر, ســبيل اهللا يف ًأفواجــا مــن الــيمن للجهــاد
املــــسجد  يف وال يقـــف, وال يـــدخل أحـــد مــــنهم إىل داخـــل احلجـــرة, مـــسجده

وكــانوا عــاملني , ال لــدعاء وال لــصالة وال لــسالم وال لغــري ذلــك, ًخارجــا منهــا
 .» بسنته كام علمتهم الصحابة والتابعون

الطبعـــــــة -٦٠ص.(»زوار املقـــــــابر يف اجلـــــــواب البـــــــاهر«كتابـــــــه يف  كـــــــذا
 )السلفية
 : )٤٥ص(رده عىل األخنائي  يف قوله: الثاين



 
 

٣٩٦ 
 مثــل الوقــوف خــارج احلجــرة للــسالم صوأمــا مــا يظــن أنــه زيــارة لقــربه«

 ألن الـــــسابقني. بـــــل ينهـــــون عنـــــه،والــــدعاء فهـــــذا ال يـــــستحب ألهـــــل املدينــــة
لفـــــاء اخل -الـــــذين اتبعـــــوهم باحـــــساناألولـــــني مـــــن املهـــــاجرين واألنـــــصار و

كـــانوا يــدخلون إىل مــسجده للـــصلوات اخلمــس وغـــري -الراشــدين وغــريهم
 وال يقفــــون ، ومل يكونــــوا يــــذهبون إليــــه، والقــــرب عنــــد جــــدار املــــسجد،ذلــــك
كـره ي وقد ذكر هذا مالك وغريه مـن العلـامء ذكـروا أنـه ال يـستحب بـل ،عنده

الم أو غــــريه ألن الــــسلف مــــن للمقيمــــني باملدينــــة الوقــــوف عنــــد القــــرب للــــس
 اخلمـــس تالـــصحابة مل يكونـــوا يفعلـــون ذلـــك إذا دخلـــوا املـــسجد للـــصلوا

وغريهــا عــىل عهــد اخللفــاء الراشــدين أيب بكــر وعمــر وعــثامن وعــيل ريض 
 وكــان النــاس يقــدمون ،املــسجد يف  فــإهنم كــانوا يــصلون بالنــاس،اهللا عــنهم

ًبا هلـم أن يقفـوا حـذاء من األمصار يصلون معهم، ومعلوم أنـه لـو كـان مـستح
ك لفعلــوا ذلــك ــ  ولــو فعلــو لكثــر ،القــرب ويــسلموا أو يــدعوا أو يفعلــوا غــري ذل

ك عنــد الــسفر ملــا نقــل عــن .وظهــر واشــتهر ك وغــريه خــصوا مــن ذلــ لكــن مالــ
ك:  قــال القــايض عيــاض،ابــن عمــر وال بــأس ملــن قــدم مــن ســفر أو : قــال مالــ

ويـدعو لـه وأليب  فيـصيل عليـه صخرج عـىل سـفر أن يقـف عـىل قـرب النبـي
 وال ،ًفـــإن ناســـا مـــن أهـــل املدينـــة ال يقـــدمون مـــن ســـفر: قيـــل لـــه.بكـــر وعمـــر

ك ــ اجلمعــة ويف  يف  وربــام وقفــوا،اليــوم مــرة أو أكثــر يف يريدونــه يفعلــون ذل
األيــــام املـــــرة أو املــــرتني أو أكثـــــر مـــــن ذلــــك عنـــــد القــــرب يـــــسلمون ويـــــدعون 

وتركـه واسـع وال يـصلح مل يبلغنـي هـذا عـن أهـل الفقـه ببلـدنا، : ساعة؟ فقـال
آخـر هـذه األمـة إال مـا أصـلح أوهلـا ومل يبلغنـي عـن أول هـذه األمـة وصــدرها 

 .» ويكره إال ملن جاء من سفر أو أراده ،أهنم كانوا يفعلون ذلك



 
 

٣٩٧ 
 : ) خمطوط-٢٩/٢(» مناسك احلج»يف كتابه « قال النووي -٢
ك رمحــه اهللا ألهــل املدينــة كلـام دخــل أحــدهم وخــرج الو« قــوف كـره مالــ

قــال وال بـأس ملـن قـدم مـن سـفر وخــرج .قـال وإنـام ذلـك للغربـاء.عـىل القـرب
 ويـدعو لـه وأليب بكـر وعمـر ،فيصيل عليـه ^إىل سفر أن يقف عند قرب النبي
 فـــرق مالـــك بـــني أهـــل املدينـــة والغربـــاء ألن: ريض اهللا عـــنهام قـــال البـــاجي

م ال  اللهـــص وأهـــل املدينـــة مقيمـــون هبـــا، وقـــد قـــال،الغربـــاء قـــصدوا ذلـــك
 .»ًجتعل قربي وثنا يعبد 

 ،وهــــذه األقــــوال مــــن اإلمــــام النــــووي وشــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة: قلــــت
 بـــــل هـــــي ناطقـــــة بعـــــدم ،إبطـــــال اإلمجـــــاع الـــــذي نقلـــــه البـــــوطي يف رصحيـــــة

 وابــن تيميــة خاصــة فــيام ،مــرشوعية مــا ذكــره، وأنــه كــذب عــىل العلــامء عامــة
 .عزاه إليهم من الرواية

مثــل هــذا اإلنــسان الــذي ال يبــايل بــام  يف جــردفــامذا يقــول املنــصف املت
 .فإىل اهللا املشتكي.خيرج من فيه

مــا ثبــت مـــن زيــارة كثــري مــن الـــصحابة : الوجـــه الثالــث«: ثــم قــال الــدكتور
 .» منهم بالل ريض اهللا عنه رواه ابن عساكر بإسناد جيد صقربه

 : قلت فيه أمور
كتفـى باإلشـارة إليهـا، أنه أهبم عىل القراء نص روايـة ابـن عـساكر وا: ًأوال

 ولـــو مل يقفــــوا عـــىل ضــــعف ،ألنـــه لـــو ســــاقها بتاممهـــا لتبـــني للنــــاس بطالهنـــا
 فكــان البــد يل مــن أن أســوق الروايــة ليتــيقن القــراء الكــرام معنــا أن ،إســنادها

 وانــام هــو اهلــوى ،الــدكتور ال جيــري فــيام يكتــب عــىل مــنهج علمــي حمقــق



 
 

٣٩٨ 
ــرب«والغــرض وعــىل القاعــدة املزعومــة  فــروى احلــافظ ! »ر الوســيلة الغايــة ت

ترمجـة إبـراهيم بـن حممـد بـن سـليامن بـن  يف »تاريخ دمشق« يف ابن عساكر
حــدثني : بإسـناده عنــه قـال) ٢٥٤/١ق٢ج(بـالل بــن أيب الـدرداء األنــصاري 

أيب حممــد بـــن ســـليامن عــن أبيـــه ســـليامن ابـــن بــالل عـــن أم الـــدرداء عـــن أيب 
 : )عهد عمر ثم قال يف مفذكر قصة قدوم بالل إىل الشا(الدرداء قال 

 مــا هــذه اجلفــوة يــا ، وهــو يقــول لــهص منامــه النبــي يف ًثــم إن بــالال رأى«
ـــزورين يـــا بـــالل؟بـــالل ـــا وجـــال خائفـــا؟ مـــا آن لـــك أن ت ً فانتبـــه حزينً  فركـــب ،ً

 فجعـــل يبكــــي عنــــده ويمــــرغ ص  فـــأيت قــــرب النبــــي،راحلتـــه وقــــصد املدينــــة
:  فقــاال لــه، ويقــبلهامفجعل يــضمهام، وأقبــل احلــسن واحلــسني،وجهــه عليــه

 ،الـــسحر يف صيـــا بـــالل نـــشتهي نـــسمع أذانـــك الـــذي كنـــت تؤذنـــه لرســـول
:  فلـام أن قـال، فوقف موقفه الـذي كـان يقـف فيـه،ففعل فعال سطح املسجد

ـــــــة فلـــــــام أن قـــــــال»اهللا أكـــــــرب« ـــــــه إال اهللا«:  عجـــــــت املدين  زاد »أشـــــــهد أن ال إل
ــق مــن ^ »ًأشــهد أن حممــدا رســول اهللا«:  فلــام أن قــال،عجيجهــا خــرج العوات
ً فـــام رؤي يـــوم أكثـــر باكيـــا وال ؟ص أبعـــث رســـول اهللا«:  فقـــالوا،خـــدورهن

 .» من ذلك اليوم ص باكية بعد رسول اهللا
 ولــوائح الوضــع عليهـــا ظــاهرة مـــن ،فهــذه الروايـــة باطلــة موضـــوعة: قلــت

 : وجوه عديدة أذكر أمهها
ــ» فجعــل يبكــي عنــدهص فــأيت قــرب النبــي«: قولــه-١  ا أن قــربه فإنــه يــصور لن

املقــــابر يمكــــن لكــــل أحــــد أن  يف ً كــــان ظــــاهرا كــــسائر القبــــور التــــيص
 يف ص  وهــذا باطــل بداهــة عنــد كــل مــن يعــرف تــاريخ دفــن النبــي!يأتيــه



 
 

٣٩٩ 
حجــرة عائــشة ريض اهللا عنهــا وبيتهــا الــذي ال جيــوز ألحــد أن يدخلــه أال 

 فقــد ثبــت أنــه ،عهــد عمــر ريض اهللا عنــه يف  كــذلك كــان األمــر،بــإذن منهــا
ُ طعـــن ريض اهللا عنـــه أمـــر ابنـــه عبـــد اهللا أن يـــذهب إىل عائـــشة ويقـــول ملـــا
إن عمر يقول لك إن كان ال يرضك وال يـضيق عليـك فـإين أحـب أن : هلا

: أن ذلــــك ال يــــرضين وال يــــضيق عــــيل قــــال: أدفــــن مــــع صــــاحبي فقالــــت
 .)٣/٩٣(أخرجه احلاكم .فادفنوين معهام

ت أدخـــل البيــــت كنــــ«: بإســــناده الـــصحيح عنهــــا قالـــت) ٣/٧(ثـــم أخـــرج 
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
دفــن معهــام عمــر واهللا مــا دخلــت إال وأنــا مــشدود عــىل ثيــايب حيــاء مــن عمــر 

  ريض 
 .»اهللا عنه

بيت عائـشة إىل مـا بعـد وفاهتـا بـل إىل آخـر  يف ولقد استمر القرب الرشيف
قـــــرن الـــــصحابة ريض اهللا عــــــنهم ثـــــم أدخلـــــوا البيــــــت ضـــــموه إىل املــــــسجد 

 فـيظن مـن ال ،النحـو املـشاهد اليـوماملـسجد عـىل  يف لتوسعته فـصار بـذلك
 املــسجد يف  ملــا مــات دفنــه الــصحابةصعلــم عنــده بحقيقــة األمــر أن النبــي

 ،البيـــت ثـــم حــدث بعـــد ذلــك مـــا ذكرنـــا يف حاشــاهم مـــن ذلــك وإنـــام دفنــوهو
 الــذي أعطـــي ،ًخالفــا ملــا يظنــه كثـــري مــن اجلهــال ومــنهم واضـــع هــذه القــصة

عـــنهم كــام رشحـــه اهللا بة ريض صــورة للقــرب خمالفـــة للواقــع يومئـــذ وللــصحا
حتــذير «كتــايب  يف ً وذكــرت طرفــا منــه،شــيخ اإلســالم وغــريه مــن املحققــني

 . فلرياجعه من شاء،»الساجد من اختاذ القبور مساجد



 
 

٤٠٠ 
وهـــذا دليـــل آخـــر عـــىل وضـــع هـــذه : قلـــت.»ويمـــرغ وجهـــه عليـــه«: قولـــه -٢

ً فإنـــــه يـــــصور لنـــــا أن بـــــالال ريض اهللا عنـــــه مـــــن ،القــــصة وجهـــــل واضـــــعها
 ،لئـــــك اجلهلــــــة الــــــذين ال يقفــــــون عنــــــد حــــــدود الــــــرشع إذا رأو القبــــــورأو

 كـــتلمس القـــرب ،فيفعلـــون عنـــدها مـــا ال جيـــوز مـــن الـــرشكيات والوثنيـــات
حملـــه وإن كــــان  يف  وغـــري ذلــــك ممـــا هـــو مــــذكور،والتـــسمح بـــه وتقبيلــــه

ك بعــض املتفقهــة  الــذين ال علــم عنــدهم بالكتــاب والــسنة ينــري ،جييــز ذلــ
ــربرون هلــم ، يــسايرون العامــة عــىل أهــوائهمبــصائرهم وقلــوهبم ممــن  وي

 .ًكثريا من ضالالهتم

 فقــد ،هــذه املــرة يف ًولقـد أعجبنــي حقــا أن ال يكـون الــدكتور البــوطي مـنهم
 :)٥٢٣ص (صآداب زيارة قربه يف رأيته يقول
 أو تتمـسح هبـا كـام يفعـل كثـري ، أو تلتصق بالـشبابيك،فإياك أن هتجم عليه«

 .»وشك أن تكون حمرمة فتلك بدعة ت،من اجلهال
حكم ما ذكر مما يدل عىل  يف فهذا القول من الدكتور عىل مافيه من الرتدد

 يــدل داللــه »النــار يف كــل بدعــة صــاللة وكــل ضــاللة«: صأنــه مل يفقــه بعــد قولــه
وهو ، صًواضحة عىل أنه ال يمكن أن يعتقد أن بالال مرغ وجهه عىل قرب النبي

 ؛! برواية ابن عساكر هذه وفيها هذا املنكـرحيتج الدكتور  وحينئذ فكيف،احلق
 فهـو يأخــذ مــن الروايـة الواحــدة مــا ،نـه ال يملــك الوسـائل التــي متكنــه مـن ذلــكأل

وإال فامذا يقول الدكتور ! ! ويعرض عامال يشتهي بل وينكره،يشتهي وحيتج به
ملـن قـد حيـتج عليـه مــن املبتدعـة واملتفقهـة بروايـة ابــن عـشاكر هـذه عـىل جــواز 

 !؟ وهو نفسه قد احتج هبا وقواها،غ بالقرب الرشيفالتمر



 
 

٤٠١ 
 الــخ كــالم شــعري خيــايل ظــاهر »....خــرج العواتــق مــن خــدورهن«قولــه 
 ، وإال فـــام عالقـــة خـــروجهن بـــسامعهن الـــشهادة األخـــرى وقـــوهلن،الوضـــع

مـــن أجـــل ذلـــك جـــزم احلـــافظ ابـــن حجـــر بـــأن هـــذه ! » صأبعـــث ســـول اهللا
 .القصة موضوعة كام يأيت

 .»رواه ابن عساكر بإسناد جيد «: البوطيقول : ًثانيا
 : فيه مؤاخذتان: فأقول
 ألنــه ال علــم ،أن هــذا التجويــد لــيس مــن علــم الــدكتور واجتهــاده: األوىل

ـــــده مطلقـــــا يؤهلـــــه إلصـــــدار مثـــــل هـــــذا احلكـــــم  كـــــام عـــــرف القـــــراء مـــــن ،عن
 فكــان مــن ،ذاتــه كــام يــأيت يف  وإن كــان هــذا احلكــم خطـأ،املقـاالت الــسابقة

 لكــــي ال يتــــشبع بــــام لــــيس لــــه ،يــــه أن يعــــزوه إىل مــــن نقلــــه عنــــهالواجــــب عل
 . متفق عليه»املتشبع بام مل يعط كالبس ثويب زور« ،صلقوله

 يف أن القــــول املــــذكور إنــــام هــــو للــــشيخ الــــسبكي الــــشافعي قــــال: الثانيـــة
املحقــق   وقــد رده عليــه احلــافظ»زيــارة خــري األنــام  يف شــفاء الــسقام«كتابــه 

  حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــرد عــــىل  يف الــــصارم املنكــــي«: كتابــــه العظــــيم يف ي احلنــــبيلعبــــد اهلــــاد

وأطـــال الـــنفس فيـــه بـــام حاصـــله أن إســـناده ال ) ٢١٥ -٢١٠ص  (»الـــسبكي 
يـــصلح االعـــتامد عليـــه وال يرجـــع عنـــد التنـــازع إليـــه عنـــد أحـــد مـــن أئمـــة هـــذا 

ــشأن  فهــل الــدكتور عــىل علــم هبــذا ،ًوســأبني علتــه قريبــا إن شــاء اهللا تعــاىل.ال
ك ــ ــيشء إال ألنــه شــافعي املــذهب مثلــهومــع ذل  ، آثــر عليــه قــول الــسبكي ال ل

 ...فإن كنت ال تدري:  األمر كام قيل؟ًأم أنه مل يعلم به مطلقا



 
 

٤٠٢ 
 فانـه عنـد ابـن عـساكر ،أن إسـناد القـصة أبعـد مـا يكـون عـن اجلـودة: الثالثة
مـــن روايـــة إبـــراهيم بـــن حممـــد بـــن ســـليامن عـــن أبيـــه ســـليامن بـــن -كـــام ســـبق

 : إسناد مظلم فيه جمهوالنوهذا ..بالل
 ،غــري معــروف« قــال احلــافظ ابــن عبــد اهلــادي ،ســليامن بــن بــالل: األول

 مل يــشتهر بحمــل العلــم ،قليــل الروايــة) كــذا األصــل(بــل هــو جمهــول احلــال 
  ومل يــذكر البخــاري ترمجتـــه، ومل يوثقــه أحــد مـــن األئمــة فــيام علمنـــا،ونقلــه

 .»له سامع من أم الدرداء  وال يعرف ، وكذلك ابن أيب حاتم،كتابهيف 
 لعلـــه خطـــأ »جمهـــول احلـــال«األصـــل  يف  ومـــا،قلـــت فهـــو جمهـــول العـــني

ًوتبعـــا للبخـــاري وابـــن . أو ســـبق قلـــم مـــن املؤلـــف رمحـــة اهللا تعـــاىل،مطبعـــي
 .»اللسان« يف  وال احلافظ»امليزان « يف أيب حاتم مل يذكره الذهبي

احلــافظ ابــن عبــد  قــال ،إبــراهيم بــن حممــد بــن ســليامن بــن بــالل: واآلخــر
هــو جمهــول غــري   بـل،شــيخ مل يعــرف بثقـة وأمانــة وال ضــبط وعدالــة«اهلـادي 

 ومل يـــرو عنـــه ، وال مـــشهور بالروايـــة، وال مـــشهور بالروايـــة،معـــروف بالنقـــل
 .» روى عنه هذا األثر املنكر،غري حممد بن الفيض
 »امليـــــزان« وقــــال يف»ال يعــــرف«:  وقــــال»الــــضعفاء« يف وأورده الــــذهبي

 .» حدث عنه حممد بن الفيض الغساين،جهالةفيه «
 :  فقال، وزاد عليه»اللسان« يف وأقره احلافظ ابن حجر

ترمجة ابن عساكر ثـم سـاق مـن روايتـه عـن أبيـه عـن جـده عـن أم الـدرداء «
 ويف قـــــصة جميئـــــه إىل ،قــــصة رحيـــــل بـــــالل إىل الــــشام يف عــــن أيب الـــــدرداء



 
 

٤٠٣ 
 وهـــي قـــصة بينـــة ، ألجـــل ذلـــكاملدينــة وأذانـــه هبـــا وارجتـــاج املدينـــة بالبكــاء

 .»الوضع
 وابـن ،وقـد أشـار إىل ضـعف هـذه القـصة كـل مـن احلـافظني املـزي: قلـت

 يف  واآلخـــر»هتـــذيب الكـــامل«كتابـــه  يف كثـــري أمـــا األول ففـــي ترمجـــة بـــالل
ـــــــه   فهـــــــؤال مخـــــــسة مـــــــن احلفـــــــاظ ،)٢/١٠٢ (»البدايـــــــة«ترمجتـــــــه مـــــــن كتاب

 عبـد اهلـادي جزمـوا إال ابـن-! وكلهم شافعية من حـظ البـوطي-املشهورين
 يقـــابلهم الـــسبكي وحـــده ،بعـــدم صـــحتها مـــا بـــني مـــرصح بالوضـــع ومـــضعف

 إن مل يقــل باتباعــه هلــواه ؛ والنقــد العلمــي يقطــع بومهــه،الــذي جــود إســنادها
 فـــامذا يقـــول كـــل متجـــرد عـــن !ومـــع هـــذا قلـــده فـــضيلة الـــدكتور دون أولئـــك

ً أحكامــــا  ويقــــرر،الـــسرية يف هـــذا الــــدكتور الـــذي يؤلــــف يف اهلـــوى منــــصف
 .فاللهم هداك! ! وهو ال حيسن االتباع وال التقليد،رشعية

 ): تنبيهان(
ص (حممد بن سليامن بن بـالل ترمجـه احلـافظ ابـن عبـد اهلـادي : األول

  لكنـي وجـدت ابـن أيب حـاتم روى،بام يؤخذ منـه أنـه جمهـول احلـال) ٢٢٤
ثــــه مــــا بحدي«: عــــن أبيــــه أنــــه قــــال فيــــه) ٣/٢/٢٦٧(»اجلــــرح والتعــــديل«يف 
 .ًوبذلك جتنبت إعالل القصة به أيضا.»بأس

أورد البـــوطي روايــة ابـــن عـــساكر الــسابقة عـــن بــالل حمتجـــا هبـــا : واآلخــر
 -بـــــزعم البـــــوطي-خمالفتــــه يف عــــىل شـــــيخ اإلســـــالم ابــــن تيميـــــة رمحـــــة اهللا

 وهـي فريـة عـىل ،اإلمجاع القائل بمرشوعية زيارة قـربه عليـه الـصالة الـسالم
 األخنــــائه اهللا تعــــاىل محــــل رايتهــــا الــــشيخ شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة رمحــــ



 
 

٤٠٤ 
حماربتــــه ملجـــــدد  يف  وزينـــــي دحــــالن وأمثالــــه،ًوالــــسبكي وغريمهــــا قــــديام

دعوة التوحيد حممد بن عبـد الوهـاب رمحـة اهللا عليـه ومـن تـبعهم عليهـا مـن 
 : )٥٢٠ص ( فقال ، ومنهم البوطي املسكني،املتقدمني واملتأخرين

 أعظــــم القربــــات إىل اهللا عـــــز  مــــنصواعلــــم أن زيــــارة مــــسجده وقـــــربه(
ك مجــاهري املــسلمني ــ مل .كــل عــرص إىل يومنــا هــذا يف وجــل أمجــع عــىل ذل

 صفقـد ذهــب إىل أن زيـارة قــربه.ذلـك إال ابــن تيميـة غفــر اهللا لـه يف خيـالف
 .)غري مرشوعة

ثــم اســتدل عــل اإلمجــاع املــذكور بوجــوه أربعــة منهــا راويــة ابــن عــساكر، 
 انفــرد بــه ابــن تيميــة رمحــه اهللا مــن دفعــه هــذه فــاعلم أنــه ال وجــه ملــا(: ثــم قــال
 .) غري مرشوعص غري ما دافع، والقول بأن زيارة قربه يف األوجه
وهـــذا كـــذب وافـــرتاء عظـــيم مـــن هـــذا الـــدعي عـــىل شـــيخ اإلســـالم : قلـــت

رمحــــه اهللا تعــــاىل، فكتبــــه وفتاويــــه طافحــــة مــــرصحة بمــــرشوعية زيــــارة قبــــور 
ك املـسلمني عامـة، وزيــارة قـربه عليــه الـصال ة والــسالم خاصـة، كــام يعلـم ذلــ

ك كتابــه  ــ الــرد "كــل مــن اطلــع عــىل يشء مــن كتــب الــشيخ ودرســها، ومــن ذل
، وهـــــو مـــــن املعـــــارصين للـــــشيخ الـــــذين ردوا عليـــــه بظلـــــم "عـــــىل األخنـــــائي

ًمقرونــا بـــاالفرتاء عليــه، ومـــن ذلــك هـــذه التهمــة التـــي تلقفهــا البـــوطي عنـــه أو 
ـــشيخ عـــن أمثالـــه مـــن املفـــرتين الكـــذابني، دون أن  يرجـــع إىل بعـــض كتـــب ال

الــــــرد عـــــــىل "أول  يف ليتبــــــني حقيقــــــة األمـــــــر، فقــــــد قـــــــال الــــــشيخ رمحـــــــه اهللا
 :  بعد أن ذكر فريته املذكورة عليه"األخنائي



 
 

٤٠٥ 
قــد عرفــت كتبــه، وفتاويــه مــشحونة باســتحباب ) يعنــي نفــسه(واملجيــب (

زيــارة القبــور، ويف مجيــع مناســكه، يــذكر اســتحباب زيــارة قبــور أهــل البقيــع 
 يف  إذا دخـــل مـــسجده واألدبصداء أحـــد، ويـــذكر زيـــارة قـــرب النبـــيوشـــه
 .)ذلك

 : )١٤ص ("زوار املقابر يف اجلواب الباهر"أول كتابه  يف وقال
وقد ذكرت فيام كتبـت مـن املناسـك أن الـسفر إىل مـسجده وزيـارة قـربه (

ـــــذكره أئمـــــة املـــــسلمني مناســـــك احلـــــج عمـــــل صـــــالح مـــــستحب،  يف كـــــام ي
وكيــف يــسلم عليـه، فهــل يـستقبل احلجــرة أم القبلــة ذلـك،  يف وذكـرت الــسنة
 .)...عىل قولني

رده عـىل الـسبكي، فلرياجعـه مـن شـاء  يف وقد رشح هذا ابن عبـد اهلـادي
الــدكتور البــوطي وفريتــه هــذه؟ هــل مل يطلــع  يف الزيــادة، فــامذا يقــول القائــل

عـــىل هـــذه املـــصادر التـــي حتـــول بينـــه وبينهـــا؟ أم أنـــه اطلـــع وعلـــم أن شـــيخ 
قلبــه مـن الغــل واحلقــد  يف الم بــريء منهــا، ثـم أرص عــىل اهتامــه هبـا ملــااإلسـ

عــىل شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة بــصورة خاصــة والــسلفيني بــصورة عامــة غــري 
﴿: مبـال بمثـل قولـه تعـاىل

﴾ز وجـل، وقولـه عـ :
﴿
﴾. 

وســــواء كــــان هـــــذا أم ذاك، فــــاهللا ســـــبحانه هــــو حـــــسيب البــــوطي وأمثالـــــه، 
ونحن إنام علينا أن ندافع عـن الـذين آمنـوا نـربئ سـاحتهم ممـا اهتمـوا بـه مـن 



 
 

٤٠٦ 
عليهــا تــارة اجلهــل وأخــرى الظلــم، األكاذيــب واألباطيــل التــي يكــون الــدافع 

 !وقد جيتمعان
فـــإن مـــن ."ذلـــك إال ابـــن تيميـــة يف مل خيـــالف": ومـــن النـــوع األول قولـــه
 صيرجــــع إىل كــــل مــــن زيــــارة مــــسجده) ذلــــك(الواضــــح أن اســــم اإلشــــارة 

وزيــــارة قــــربه، وهــــذه فريــــة جديــــدة تفــــرد هبــــا البــــوطي دون أســــالفه املــــشار 
ــضا،  ممــا يقــول صإلــيهم، فــإن زيــارة مــسجده ًشــيخ اإلســالم بمــرشوعيته أي

بــــل إنــــه يقــــول بمــــرشوعية الــــسفر إليــــه خاصــــة كــــام ســــبق دون الــــسفر لزيــــارة 
 خاصــة وظــاهر كــالم البــوطي أنــه اليفــرق بــني الزيــارتني، كأســالفه صقــربه

  الــــــــــسابقني، ومــــــــــن الــــــــــدليل عــــــــــىل ذلــــــــــك قولــــــــــه عقــــــــــب مــــــــــا ســــــــــبق نقلــــــــــه 
 .ًعنه آنفا

ــــك قــــول رســــ يف ومجلــــة مــــا اعتمــــده ابــــن تيميــــة( ــــشد : صول اهللاذل ال ت
، وهـــذا إنـــام اســـتدل بـــه ابـــن تيميـــة إلثبـــات )...الرحـــال إال إىل ثالثـــة مـــساجد

مــــــرشوعية الــــــسفر إىل املــــــسجد دون القــــــرب، فــــــريد البــــــوطي اســــــتدالله بــــــأن 
ــــاالهتامم للتوجــــه إليهــــا مــــن مــــسافات  احلــــديث كنايــــة عــــن أوىل األمــــاكن ب

ص أمــاكن أخــرى  كــان خيــصبعيـدة، هــذه املــساجد الثالثــة بــدليل أن النبـي
 (!).غري هذه املساجد بالزيارة 

احلــديث األول،  يف فتأمــل كيــف خيلــط بــني الزيــارة بــسفر، وهــو املنفــي
حــديث قبــا فــال تعــارض بيــنهام،  يف وبــني الزيــارة بــدون ســفر، وهــو املثبــت

كام هو ظاهر، وهو ما ذهب إليـه شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا تعـاىل؛ ألنـه يقـول 
 قبــــاء وزيــــارة قبـــور البقيــــع والـــشهداء وغريهــــا مــــن بمـــرشوعية زيــــارة مـــسجد



 
 

٤٠٧ 
القبور، ولكنه ال جييز السفر إليهـا كـام يـدل عليـه احلـديث األول، فهـو قائـل 

 لــيس عنــده مــن العلــم مــا يوفــق بيــنهام -هــداه اهللا–باحلــديثني، بيــنام البــوطي 
وهــذا خــالف ! إال بتعطيــل داللــة األول مــنهام بأنــه كنايــة-لــو كانــا متعارضــني

فقــد ثبــت عــن ابــن عمــر ريض اهللا مــه الــسلف مــن الــصحابة وغــريهم، مــا فه
دع عنـك الطـور فـال (: ًعنهام أنـه هنـى رجـال أراد الـذهاب إىل الطـور فقـال لـه

 واحـــتج عليـــه بحـــديث النهـــي عـــن شـــد الرحـــال، وثبـــت نحـــوه عـــن غـــري )تأتــه
 "أحكـــــــام اجلنـــــــائز"كتــــــايب  يف ًواحــــــد مـــــــن الـــــــصحابة كــــــام تـــــــراه مبـــــــسوطا

و كــان احلــديث يعنــي مــا ذهــب إليــه البــوطي مــا اســتقام فلــ) ٢٣١-٢٢٤ص(
! هنــي ابــن عمــر عــن الــذهاب إىل الطــور تــرى البــوطي أصــاب أم ابــن عمــر؟

 .فاللهم هداك
هــذه املــسألة مــن  يف كــل مــا جــاء يف ولــيس غــريض اآلن مناقــشة البــوطي

بيـــــان  يف ًختــــاليط ألن هلــــذا جمــــاال آخـــــر وهــــو الــــذي ســـــبقت اإلشــــارة إليــــه
 وإنـام هـو التنبيـه فقـط عـىل افرتائـه عـىل شـيخ -وما أكثرها-يةاألخطاء الفقه

ــــــة وحتــــــذير القــــــراء مــــــن أن يغــــــرتوا بمثلــــــه، واهللا تعــــــاىل  ــــــن تيمي اإلســــــالم اب
ــــــصالح  املــــــسؤول أن يــــــسدد خطانــــــا، وخيلــــــص نوايانــــــا ويوفقنــــــا للعمــــــل ال

 .املوافق للكتاب والسنة
 : )٥٢١ص(حاشية  يف  ثم قال الدكتور-١٥

فـضل زيـارة قـربه  يف ص مـن األحاديـث الـواردة عنـهًهنالك أيضا طائفة(
جمموعهـا  يف ال خيلـو معظمهـا مـن ضـعيف أو لـني، وهـي وإن كانـت ترتقـي

إىل درجـــة القـــوة، فقـــد آ ثرنـــا أن ال نـــسوقها مـــع هـــذه الـــدالئل التـــي ذكرناهـــا 



 
 

٤٠٨ 
ــى ال يتعلــق املخــالفون بــام قــد يطيــب هلــم التعلــق بــه مــن لــني أو ضــعف  حت

ًفــــذا لالنتــــصار لــــرأي ابــــن تيميــــة عــــىل مــــا فيــــه مــــن فيهــــا، فيجــــدوا بــــذلك من
 !)شذوذ

ذلــك ألهنــا إذا ! أمحــق مــن نعامــة: لقــد ذكــرين هــذا باملثــل املــشهور: أقــول
الرمــل لكــي ال يراهــا الــصياد حلامقتهــا، وهكــذا  يف رأت الــصياد أدخلــت رأســها

صنع الدكتور، فإنه بإيثاره أن ال يسوق تلك األحاديث، توهم أن ينجـو مـن النقـد 
والكـشف عــن اخلطــأ، ومــا هــو بنــاج، فاألحاديــث املــشار إليهــا معروفــة الــضعف 

 .سواء ساقها أم مل يسقها-والنكارة
! ًولو أنه أراد النجـاة حقـا السـتغنى عـن هـذه احلاشـية وملـا سـود هبـا كتابـه

ومل يفــتح بــاب االنتقــاد عليــه ولكــن يــأبى اهللا تعــاىل إال أن يــتم نــوره، ويظهــر 
يــة ومــا ينبغــي االضــطالع هبــذا العلــم الــرشيف، حتــى ال لنــاس احلقيقــة اجللل
ويبـدو أن الــذي .رتوا بـاملؤلف وبكتابـه مـرة أخــرى، فيـضلوا سـواء الـسبيلغـي

اضــطره إىل هــذا القــول إنــام هــو شــعوره بجهلــه وعجــزه عــن إثبــات مــا زعمــه 
ِمــن القــوة، فلــم يــسعه إال الــدعوى التــي ال يعجــز عنهــا أي جاهــل ومل يكتــف 

ـــى جلـــأ إ ـــضحك الـــثكىل ولـــيس هـــذا فقـــط، بـــل إنـــه هبـــا حت ىل تربيرهـــا بـــام ي
ـــضعيف مجيـــع طـــرق األحاديـــث  يف أعـــرض عـــن أقـــوال األئمـــة الـــرصحية ت

ـــشافعية الـــذي يتعـــصب هلـــم  املـــشار إليهـــا، وفـــيهم مجاعـــة مـــن كبـــار أئمـــة ال
ًالــدكتور عــادة، كاإلمــام النــووي واحلــافظ ابــن حجــر العــسقالين فــضال عــن 

 يف ًكـــام ســـأبينه بـــإذن اهللا تعـــاىل، مفـــصال مـــاغـــريهم مـــن احلفـــاظ املحققـــني 
 .قوله هذا من اجلهل والتجاهل واالفرتاء والتقليد األعمى واتباع اهلوى



 
 

٤٠٩ 
 إىل درجـــة صدعـــواه ارتفـــاع حـــديث فـــضل زيـــارة قـــربه يف  لقـــد قلـــد-١

القــوة بعــض الفقهــاء املتقــدمني املقلــدين الــذين ال علــم عنــدهم هبــذا العلــم 
بكي وغريمهــا مــن املتــأخرين، وهــو يعلــم أن الــرشيف مثــل األخنــائي والــس

الـــذين ردوا علـــيهم مـــن أهـــل املعرفـــة هبـــذا العلـــم قـــد بينـــوا بطـــالن الـــدعوى 
 : املذكورة بام ال يدع شبهة، فهذا هو األخنائي يقول

زيــــــارة قــــــربه أحاديــــــث صــــــحيحة وغريهــــــا ممــــــا مل يبلــــــغ درجــــــة  يف ورد(
رشعية وحيـصل هبـا الصحيح، لكنها جيوز االسـتدالل هبـا عـىل األحكـام الـ

 .)الرتجيح
ك عليــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميـة بوجــوه هيمنــا منهــا بعــضها، فقــال  فـرد ذلــ

 !وكأنه يرد عىل البوطي لتشابه ما بينه وبني األخنائي) ٨٧ص(رمحه اهللا 
 يف ال نــسلم أنــه ورد: ًأنــه قــول مل يــذكر عليــه دلــيال، فــإذا قيــل لــه) الثالــث(

ًوهــــو مل يــــذكر شــــيئا مــــن تلــــك .بذلــــك حــــديث صــــحيح احتــــاج إىل اجلــــوا
 .األحاديث فبقي ما ذكره دعوى جمردة تقابل باملنع

هـــــذا قـــــول باطـــــل مل يقلـــــه أحـــــد مـــــن علـــــامء : أن نقـــــول) الوجـــــه الرابـــــع(
: األحاديــــث التــــي رويــــت بلفــــظ يف املــــسلمني العــــارفني بالــــصحيح، ولــــيس

زيــارة قــربه حــديث صــحيح عنــد أهــل املعرفــة، ومل خيــرج أربــاب الــصحيح 
 مـــــن ذلــــك، وال أربـــــاب الـــــسنن املعتمــــدة، كـــــسنن أيب داود والنـــــسائي ًشــــيئا

ونحــــوهم، وال أهــــل املــــسانيد التــــي مــــن أهــــل هــــذا اجلــــنس كمــــسند أمحــــد 
وال احـتج إمـام .موطأ مالك، وال مـسند الـشافعي ونحـو ذلـك يف وغريه، وال

من أئمة املسلمني كـأيب حنيفـة ومالـك والـشافعي وأمحـد وغـريهم بحـديث 



 
 

٤١٠ 
ذلــك أحاديــث صــحيحة ومل يعرفهـــا  يف ة قــربه، فكيـــف يكــونفيــه ذكــر زيــار

أحـــد مـــن أئمـــة الـــدين وال علـــامء احلـــديث؟ ومـــن أيـــن هلـــذا وأمثالـــه أن تلـــك 
 األحاديث صحيحة وهو ال يعرف هذا الشأن؟

فنقــول لــه ..وغريهــا بــام مل يبلــغ درجــة الــصحيح: قولــه) الوجــه اخلــامس(
ك مــا جيــوز االســتدالل بــه ، وهــو مل يــذكر إال دعــوى ال نــسلم أنــه ورد مــن ذلــ

 .فتقابل باملنع جمردة،
هــذا البــاب مــا جيــوز االســتدالل بــه،  يف لــيس: أن يقــال) الوجــه الــسادس(

مواضــع، وذكــرت هــذه األحاديــث، وذكــرت  يف بــل كلهــا ضــعيفة، كــام بــسط
ًكــالم األئمــة عليهــا حــديثا حــديثا، بــل وال أعــرف عــن أحــد مــن الــصحابة أنــه  ً

ًالبتـــة، فلـــم يكـــن هـــذا اللفـــظ معروفـــا عنــــدهم،  صتكلـــم بلفـــظ زيـــارة قـــربه
ك الــتكلم بــه ً مطلقــا، فــإن هــذا اللفــظ )زيــارة( بخــالف لفــظ وهلــذا كــره مالــ

 .)... وعن أصحابهصمعروف عن النبي
فــام الــذي رصف الــدكتور البــوطي عــن االعــتامد عــىل هــذا الكــالم : أقــول

بـــام ال لـــشيخ اإلســـالم وهـــو أعلـــم مـــن الـــسبكي وغـــريه ممـــن يقلـــده البـــوطي 
ـــك بكراهـــة الـــتكلم بزيـــارة قـــربه  صيـــصح املفاضـــلة بيـــنهام كـــام يقـــول مال

ــأيت لــوال اهلــوى وخــوف أن يقــال -ًفــضال عــن غــريه مــن أئمــة احلــديث كــام ي
أم أن الـــــدكتور لـــــضيق عطنـــــه وقلـــــة اطالعـــــه، ال علـــــم عنـــــده ! "وهـــــايب"فيـــــه 

                                                
وقد يستنكر الدكتور البوطي وأمثاله من ذوي األهواء ثبـوت هـذا عـن مالـك، فـامذا :  قلت)١(

 ]منه[؟)٢/١٣٢ ("املدونة" يف يفعل وهو



 
 

٤١١ 
ا بوجهـــة نظـــر ابـــن تيميـــة هـــذه، وأقـــوال املـــوافقني لـــه مـــن العلـــامء، وهـــذا ممـــ

 !استبعده، وسواء كان هذا وذاك فأحالمها مر
وكــذلك مــا الــذي منعــه مــن االنتفــاع بنقــد احلــافظ حممــد بــن عبــد اهلــادي 

وقـــد  ."الـــرد عـــىل الـــسبكي يف الـــصارم املنكـــي"كتابـــه  يف للـــشيخ الـــسبكي
ًالزيارة حـديثا حـديثا وبـني عللهـا، وأقـوال أئمـة  يف تتبع فيه أحاديث السبكي ً

ًوفـــصل القـــول فيهـــا تفـــصيال ال يـــدع أي ) ١٧١-١٠ص(احلـــديث فيهـــا مـــن 
ًقلب أحـد مـن املنـصفني بـضعفها، وعـدم ثبـوت يشء منهـا إطالقـا،  يف شك

ًوأنــه لــيس فيهــا مــا يقــوي بعــضه بعــضا لــشدة ضــعفها واضــطراب أســانيدها، 
ًوتضارب ألفاظها، ولـذلك فـإين أرى لزامـا عـىل أن أوجـز الكـالم عليهـا هنـا 

، وتقــوم احلجــة بــه عــىل البــوطي وأمثالــه مــن بمقــدار مــا يكــشف عــن عللهــا
ًحمــــيال ملــــن شـــــاء ) ّليحيـــــى مــــن حــــي عــــن بينـــــة(املقلــــدين واملغــــرتين هبــــا 

التفـــصيل إىل كتـــاب احلـــافظ ابـــن عبـــد اهلـــادي فإنـــه مجـــع فـــأوعى، وكتـــاب 
سلــسلة األحاديــث "وإىل كتـايب ) ٣٦٧و ٢/٢٦٦ج(التلخـيص البــن حجــر 
م فيــــه عــــىل بعــــضها رقــــم  فقــــد كنــــت بــــسطت الكــــال"الـــضعيفة واملوضــــوعة

 ).٢٠٤و ٤٧و ٢٥(
 : ًاحلديث األول عن ابن عمر مرفوعا بلفظ

 : ) وله عنه طرق» من زار قربي وجبت له شفاعتي«
 من رواية موسى بن هـالل العبـدي وهـو جمهـول، وقـد اضـطرب: األوىل

عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن : عن عبـد اهللا بـن عمـر، وقـال: إسناده فقال مرةيف 
 : ال البيهقيق.نافع عنه



 
 

٤١٢ 
وســواء قـــال عبيــد اهللا، أو عبـــد اهللا فهـــو منكــر عـــن نـــافع عــن ابـــن عمـــر مل (

 :  وقال فيه العقييل)يأت به غريه
 : ثم ساقه بإسناده وقال عقبه.)وال يصح حديثه وال يتابع عليه(
ويف نقــل احلــافظ ابــن حجــر عنــه أنــه .)هــذا البــاب فيهــا لــني يف والروايــة(
 : قال
واملعنــــى واحــــد، وهــــو أن طرقــــه كلهــــا .لبــــاب يشءهــــذا ا يف وال يــــصح(

 .آخر كالمه عىل احلديث يف  وذلك مما رصح به احلافظ)ضعيفة
 فإنــه ضــعيف -املكــرب–ثقــة، بخــالف أخيــه عبــد اهللا -وعبيــد اهللا املــصغر
و صــاحب هــذا احلــديث، ووافقــه اإلمــام ابــن خزيمــة ورجــع ابــن عــدي أنــه هــ

ــأن الثقــة ال يــروي هــذا اخلــرب املنكــ : ر كــام قــال احلــافظ ابــن حجــرورصح ب
 : ولذا قال النووي

 .)ًإسناده ضعيف جدا(
مـن روايـة عبـد اهللا بــن إبـراهيم عـن عبـد الــرمحن بـن زيـد بـن أســلم : الثانيـة

 .عن أبيه عن ابن عمر
ـــــن أيب عمـــــرو الغفـــــاري مـــــتهم بالكـــــذب  ـــــن إبـــــراهيم وهـــــو اب وعبـــــد اهللا ب

ًعيف جــدا، وهــو ونحــوه عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن أســلم، فإنــه ضــ .والوضــع
 يف  وهــو موضــوع كــام بينتــهصراوي حــديث توســل آدم عليــه الــسالم بنبينــا

 : ًهذه الطريق أيضا يف وقد قال النووي) ٢٥( رقم "األحاديث الضعيفة"
 ."ًإسناده ضعيف جدا"



 
 

٤١٣ 
من رواية مسلمة بن سامل اجلهني عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع : الثالثة

ًزائـرا ال تعملـه حاجـة إال زيـاريت كـان حقــا مـن جــاءين «: عـن سـامل عنـه بلفـظ ً
 .»ًعىل أن أكون له شفيعا يوم القيامة

ومـــسلمة هـــذا جمهـــول، ويقـــال فيـــه مـــسلمة بـــن ســـامل اجلهنـــي، قـــال أبـــو 
عــن : وقــال مــرة.إســناده فــرواه مــرة هكــذا يف وقــد اضــطرب.لــيس بثقــة: داود

ــ.عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع د اهللا بــن وهــذا هــو األشــبه أنــه مــن روايتــه عــن عب
ًعمـــر العمـــري املكـــرب املـــضعف، فيكـــون اجلهنـــي هـــذا متابعـــا ملوســـى بـــن 

ــق األوىل، إال أن متابعتــه لــه ممــا ال يفــرح هبــا العلــامء،  يف هــالل الــذي الطري
ألنه غري ثقة كام عرفت، ولو نفعت مل يتقـوى احلـديث هبـا ألن فـوقهام عبـد 

فـيمكن محلـه ! الـرشيفاهللا بن عمر الضعيف، عىل أنه ليس فيـه زيـارة القـرب 
رشعيتـه فتنبـه وال تكـن مـن أهـل  يف ال شك حياته، وهذا مما يف عىل زيارته

 !األهواء الغافلني
هــذا املعنـــى مــا رواه أيـــوب عــن نـــافع عــن ابـــن عمـــر  يف ثــم إن املحفـــوظ

مـــن اســـتطاع مـــنكم أن يمـــوت باملدينـــة فليفعـــل «: ص قـــال رســـول اهللا:قـــال
فهـــــذا هـــــو أصـــــل احلـــــديث  .»فيهـــــاملـــــن مـــــات ) أشـــــفع: ويف روايـــــة(أشـــــهد 

ًولفظـــه، فحرفـــه أولئـــك املجهولـــون والـــضعفاء عمـــدا أو ســـهوا، واغـــرت هبـــم  ً
 !من ال علم عندهم

مــن روايــة حفــص بــن ســليامن أيب عمــر عــن الليــث بــن أيب ســليم : الرابعــة
 يف مـن حــج فـزار قـربي بعـد مـويت كـان كمــن زارين«: عـن جماهـد عنـه بلفـظ

 .»حيايت زاد بعضهم وصحبني



 
 

٤١٤ 
ًهـــذا منكـــر جـــدا، حفـــص بـــن ســـليامن وهـــو األســـدي القـــارئ الغـــارضي و

ــث بــن  مــرتوك مــتهم بالكــذب والوضــع، وقــد تفــرد بــه كــام قــال البيهقــي، ولي
 ).٤٧( برم "الضعيفة" يف أيب سليم ضعيف خمتلط، وهو خمرج

حـــدثني : مـــن راويـــة حممـــد بـــن حممـــد بـــن الـــنعامن بـــن شـــبل: اخلامـــسة
ك عــن نــافع ع: جــدي قــال ــ ــزرين «: نــه بلفــظحــدثني مال مــن حــج البيــت ومل ي
 .»فقد جفاين

وهذا موضوع، كام قـال ابـن اجلـوزي والـذهبي والزركـيش وغـريهم كـام 
، واآلفـــــة مـــــن حممـــــد بـــــن حممـــــد، أو مـــــن جـــــده )٤٥ ("الـــــضعيفة" يف تـــــراه

الـنعامن بــن شــبل، وكالمهـا مــتهم، ورجــح ابـن عبــد اهلــادي األول فلرياجعــه 
 .ة القرب الرشيفًوليس فيه أيضا ذكر زيار.من شاء

مـــن : مـــن زار قـــربي، أو قـــال«: ًعـــن عمـــر مرفوعـــا بلفـــظ: احلـــديث الثـــاين
ًزارين كنــــت لــــه شـــــفيعا أو شــــهيدا يرويـــــه ســــوار بــــن ميمـــــون أبــــو اجلـــــراح  .»ً

 .حدثني رجل من آل عمر عنه: العبدي
وهــــذا مـــــتن مـــــضطرب، وإســــناد مظلـــــم، ســـــوار هــــذا جمهـــــول ال يعـــــرف، 

وشـــيخه رجــل مل يـــسم وهـــو . بــن ســـوارميمـــون: وبعــض الـــرواة يقلبــه فيقـــول
رجـل مـن آل ": ًأسوأ حاال من املجهول، وقد اضـطربوا فيـه، فبعـضهم يقـول

 ."رجـــل مـــن ولـــد حاطـــب": هـــذه الروايـــة، وبعـــضهم يقـــول يف ، كـــام"عمـــر
ــــضا،  ًوبعــــضهم يــــدخل بينــــه وبــــني ســــوار هــــارون أبــــا قزعــــة وهــــو جمهــــول أي

ييل والـــساجي وابـــن وبعــضهم يقـــول فيـــه هــارون بـــن أيب قزعـــة، وذكــره العقـــ
 ."هذا إسناد جمهول": "البيهقي"وقال ! "الضعفاء" يف اجلارود



 
 

٤١٥ 
 : ًعن ابن عباس مرفوعا بلفظ: الثالث: احلديث

 .»مسجدي كتب له حجتان مربورتان يف من حج إىل مكة ثم قصدين«
: وهــــذا موضــــوع، آفتــــه أســــيد بــــن زيــــد اجلــــامل الكــــويف، قــــال ابــــن معــــني

 كـــذب ومــــع ذلـــك فلــــيس فيـــه ذكــــر القــــرب كـــذاب، ســــمعته حيـــدث بأحاديــــث
 .ًمطلقا

ـــق آخـــر بلفـــظ  يف ممـــايت كـــان كمـــن زارين يف مـــن زارين«: ولـــه عنـــه طري
ًحيـــايت، ومـــن زارين حتـــى ينتهـــي إىل قـــربي كنـــت لـــه يـــوم القيامـــة شـــهيدا أو 

 .»ًقال شفيعا
إســـناده فـــضالة بـــن ســـعيد بـــن زميـــل جمهـــول ال  يف ًوهـــذا موضـــوع أيـــضا،

هــذا ": وقــال الــذهبي. الــذي تفــرد بــه ومل يتــابع عليــههــذا اخلــرب يف يعــرف إال
 ."موضوع

مـــن زار قـــربي بعـــد مـــويت فكـــأنام «: ًعـــن عـــيل مرفوعـــا: احلـــديث الرابـــع
 .»حيايت، ومن حج ومل يزر قربي فقد جفاين يف زارين

وهــــذا موضــــوع، آفتــــه أنــــه مــــن روايــــة الــــنعامن بــــن شــــبل املتقــــدم، اهتمــــه 
يــــأيت عــــن الثقــــات : ل ابــــن حبــــاناحلـــافظ موســــى بــــن هــــارون احلــــامل، وقــــا

وهـو يرويـه عـن حممـد بـن الفـضل بـن .بالطامات، وعن األثبات باملقلوبـات
حديثــه حــديث أهـــل : ًعطيــة، وكــان كـــذابا، كــام قــال ابـــن معــني، وقــال أمحـــد

وهـــــذا يرويـــــه عـــــن جـــــابر اجلعفـــــي، وهـــــو رافـــــيض مـــــرتوك شـــــديد .الكـــــذب
 .ما رأيت أكذب منه: الضعف، قال أبو حنيفة رمحه اهللا



 
 

٤١٦ 
  مــــن حـــج حجــــة «»: ًعـــن ابــــن مـــسعود مرفوعــــا بلفـــظ: احلـــديث اخلــــامس

بيــت املقــدس، مل يــسأله اهللا  يف اإلســالم، وزار قــربي، وغــزا غــزوة، وصــىل
 .»فيام افرتض عليه

إنـــه : وهـــذا حـــديث باطـــل ظـــاهر الـــبطالن، ولـــذلك قـــال الـــسيوطي وغـــريه
 ).٢٠٤( برقم "األحاديث الضعيفة" يف حديث موضوع، وهو خمرج

 : ًعن أيب هريرة مرفوعا: يث السادساحلد
 .»من زارين بعد مويت فكأنام زارين وأنا حي«

إســناده خالــد بــن يزيــد العمــري، قــال ابــن معــني، وأبــو  يف وهــذا موضــوع،
 : حاتم
 ."يروي املوضوعات عن األثبات": وقال ابن حبان ."كذاب"

 .والسند إليه مظلم، فيه من ال يعرف: قلت
 : س، وله عنه لفظان بطريقنيعن أن: احلديث السابع
ًمن زارين حمتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة«»: األول بلفظ ً ً«. 

 ."منكر احلديث": ويف إسناده سليامن بن يزيد الكعبي، قال أبو حاتم
 .ثم هو منقطع، ألن الكعبي هذا مل يسمع من أنس

 ."له عذرما من أحد من أمتي له سعة ثم مل يزرين فليس : واآلخر بلفظ
 : سنده سمعان بن املهدي، قال الذهبي يف وهذا موضوع،



 
 

٤١٧ 
ـــــة رأيتهـــــا، قـــــبح اهللا مـــــن " ـــــه نـــــسخة مكذوب وال يكـــــاد يعـــــرف، ألـــــصقت ب

 ."وضعها
وإســـناده إليـــه ظلـــامت بعـــضها فـــوق بعـــض، ولـــيس فيـــه ذكـــر القـــرب : قلـــت

 .ًأيضا
 : ًعن رجل عن بكري بن عبد اهللا مرفوعا: احلديث الثامن

 .»ً زائرا وجبت له شفاعتي يوم القيامةمن أتى املدينة«
وهــذا باطــل كــام قــال ابــن عبــد اهلــادي، وإســناده مرســل أو معــضل، وفيــه 

 .الرجل املبهم، وليس فيه ذكر القرب
هــــذه هــــي األحاديــــث التــــي أشــــار إليهــــا الــــدكتور البــــوطي، وتلــــك : قلــــت

دون أن ! طرقهــا التــي زعــم أن احلــديث يرتقــي بمجموعهــا إىل درجــة القــوة
 لـــيعلم شـــدة ضـــعفها وتنـــافر -كـــان يـــستطيعهالـــو –ي أي دراســـة حوهلـــا جيـــر

ولكــن إذا كــان ال يـــستطيع .متوهنــا، فيحــول ذلــك بينــه وبــني الــزعم املــذكور
ـــــدل أن يقلـــــد شـــــيخ  ـــــضا؟ فهـــــو ب ًتلـــــك الدراســـــة، فهـــــل ال حيـــــسن التقليـــــد أي
ــضعيف احلــديث مــن مجيــع طرقــه كــام رأيــت، يقلــد  اإلســالم الــذي رصح بت

ًدل أن يقلــــــد اإلمـــــام النــــــووي الــــــذي ضـــــعف جــــــدا طريقيــــــه االخنـــــائي، أو بــــــ
ً قلـــد الــسبكي الــذي قــوى احلــديث خالفـــا -ومهــا أشــهر طرقــه–املتقــدمني 

ً علـــام وزمنـــا-لكـــل مـــن تكلـــم عـــىل احلـــديث مـــن املتقـــدمني عليـــه  الـــذين -ً
جزمـــوا بأنـــه حـــديث منكـــر كـــابن خزيمـــة والبيهقـــي وغريمهـــا ممـــن تكلمـــوا 

ا ممـــن ســـبق ذكـــرهم كـــالعقييل الـــذي عـــىل مفـــردات طرقـــه وضـــعفوها كلهـــ
ًرصح بــضعف مجيـــع طرقـــه والعـــسقالين والــذهبي والـــسيوطي، فـــضال عـــن 



 
 

٤١٨ 
ابن تيمية وابن عبد اهلـادي، فلـو أن الـدكتور كـان حيـسن التقليـد عـىل األقـل 
لقلــــد هــــؤالء الختــــصاصهم هبــــذا العلــــم وكثــــرة عــــددهم وتقــــدمهم، ولكــــن 

 .» فام له من نورًومن مل جيعل اهللا له نورا«: صدق اهللا العظيم
أن أي ) ًوإن الظـــن ال يغنـــي مـــن احلـــق شـــيئا(واعتقـــادي أن الـــدكتور يظـــن 
علــم  يف وهــذا جهــل خمــالف ملــا هــو مقــرر! حــديث كثــرت طرقــه تقــوى هبــا

بعــد أن ) ٣٧-٣٦ص ("املقدمــة" يف مــصطلح احلــديث، قــال ابــن الــصالح
 ذكـــر احلـــديث احلـــسن لغـــريه وهـــو الـــذي جـــاء مـــن أكثـــر مـــن وجـــه لـــيس فيـــه

 .مغفل كثري اخلطأ
ًإنا نجد أحاديـث حمكومـا بـضعفها مـع كوهنـا : لعل الباحث الفهم يقول(

 »األذنــان مــن الــرأس«: رويــت بأســانيد كثــرية مــن وجــوه عديــدة مثــل حــديث
ونحـوه، فهـال جعلـتم ذلـك وأمثالـه مــن نـوع احلـسن، ألن بعـض ذلـك يعــضد 

ك  يف ًبعــضا كــام قلــتم أنــه لــيس كــل ًاحلــسن عــىل مــا ســبق آنفــا؟ وجــواب ذلــ
احلديث يزول بمجيئه من وجوه، بـل ذلـك يتفـاوت، فمنـه صـنف  يف ضعف

ــأن يكــون ضــعفه ناشــئا مــن ضــعف حفــظ راويــه، مــع كونــه مــن  ك، ب ــ ًيزيلــه ذل
أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا مـا رواه قـد جـاء مـن وجـه آخـر عرفنـا أنـه ممـا 

اإلرسـال قد حفظه، ومل خيتل فيه ضـبطه، وكـذلك إذا كـان ضـعفه مـن حيـث 
ك، كــام ــ املرســل الــذي يرســله إمــام حــافظ، إذ فيــه ضــعف قليــل  يف بنحــو ذل

ومـــن ذلــك ضــعف ال يـــزول بنحــو ذلــك، لقـــوة .يــزول بروايتــه مـــن وجــه آخــر
ــضعف، وتقاعــد هــذا اجلــابر عــن جــربه، وذلــك كالــضعف الــذي ينــشأ مــن  ال



 
 

٤١٩ 
ــــــراوي، مــــــتهام بالكــــــذب، أو كــــــون احلــــــديث شــــــاذا ًكــــــون ال وهــــــذه مجلــــــة .ً

 .)رك باملبارشة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزةتفاصيلها تد
أي واهللا إنـــــه ملـــــن النفـــــائس العزيـــــزة التـــــي يغفـــــل عنهـــــا كثـــــري مـــــن : أقـــــول

ًاملـــشتغلني هبـــذا العلـــم، فـــضال عـــن غـــريهم ممـــن ال معرفـــة هلـــم بـــه مطلقـــا،  ً
صـدد الـرد عليـه، والتحـذير مـن آثـار جهلـه، ولـذلك فإنـه  يف كهذا الذي نحـن

ــــرص" يف  احلــــافظ ابــــن كثــــري كــــالم ابــــن الــــصالح هــــذاملــــا خلــــص  "هخمت
 : علق عليه الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا بقوله.وأقره عليه) ٤٣ص(

ــــــذلك يتبــــــني خطــــــأ كثــــــري مــــــن العلــــــامء املتــــــأخرين( إطالقهــــــم أن  يف وب
احلــــديث الــــضعيف إذا جـــــاء مــــن طـــــرق متعــــددة ضـــــعيفة ارتقــــى إىل درجـــــة 

ضــعف احلــديث لفــسق الــراوي أو اهتامــه احلــسن أو الــصحيح، فإنــه إذا كــان 
ًبالكـــذب، ثـــم جـــاء مـــن طـــرق أخـــرى مـــن هـــذا النـــوع ازداد ضـــعفا، ألن تفـــرد 

عــــدالتهم بحيــــث ال يرويــــه غــــريهم،  يف املتهمــــني بالكــــذب أو املجــــروحني
 .)وهذا واضح يرفع الثقة بحديثهم، ويؤيد ضعف روايتهم

ك الطــرق املتقدمــة حلــ يف إذا أمعــن القــارئ النظــر: قلــت ديث الزيــارة تلــ
الطـرق  يف مل جيد فيها أي صفة من تلك الـصفات التـي ذكرهـا ابـن الـصالح

ٍالتــي يتقـــوى احلـــديث هبـــا، فلـــيس فيهـــا مـــثال راو واحـــد عـــىل األقـــل هـــو مـــن  ً
أهـل الـصدق، علمنــا أنـه ضــعيف احلفـظ، بــل هـم مــن املتهمـني بالكــذب، أو 

ــــضعف الــــشديد، أو مــــن املجهــــولني، أو املبهمــــني  مــــع عــــدم املعــــروفني بال

                                                
 .خمترصه:  كذا ولعل صواهبا)١(



 
 

٤٢٠ 
املـــتن، كـــام أنــــه لـــيس فيهــــا  يف ســـالمة احلـــديث مــــن االضـــطراب والنكــــارة
 !!طريق واحدة مرسلة، أرسلها إمام حافظ

ًمــــن أجــــل ذلــــك نجــــد كثــــريا مــــن األحاديــــث الــــضعيفة، قــــد جــــزم العلــــامء 
ًبـــــضعفها مـــــع أن هلـــــا طرقـــــا كثـــــرية، وقـــــد رضب ابـــــن الـــــصالح لـــــذلك مـــــثال  ً

 عنـــدي نظـــر مـــن وجـــوه أمههـــا أننـــي ، وفيـــه»األذنـــان مـــن الـــرأس«: بحـــديث
 "صــــحيح أيب داود" يف ًوجـــدت لــــه طريقـــا قويــــة اإلســــناد، ولـــذلك خرجتــــه

ـــــــصحيحة"و) ١٢٣( ـــــــث ال ـــــــرقم "سلـــــــسلة األحادي ـــــــوع، ) ٢٦( ب وهـــــــذا مطب
 .فلرياجعه من شاء

مـن حفــظ عــىل أمتــي أربعــني «: ولـذلك، فــاألوىل عنــدي التمثيــل بحــديث
ًحديثا من السنة كنـت لـه شـفيعا لـه يـوم    كـام فعـل احلـافظ الـسخاوي»القيامـةً

 : وقال عقبة) ١/٧١ ("فتح املغيث"يف 
 ."فقد نقل النووي اتفاق احلفاظ عىل ضعفه مع كثرة طرقه"

واجلهـــــل هبـــــذه القاعـــــدة اهلامـــــة يـــــؤدي إىل تقويـــــة كثـــــري مـــــن األحاديـــــث 
ــــضعيفة مــــن أجــــل طرقهــــا، بــــ  وقــــد يــــؤدي إىل االلتحــــاق بــــبعض الفــــرق لال

 فقــــد »إذا رأيـــتم معاويـــة عــــىل منـــربي فـــاقتلوه«: حــــديثًالـــضالة، فهـــذا مـــثال 
روي مـــــن حـــــديث أيب ســـــعيد، وعبـــــد اهللا بـــــن مـــــسعود، وجـــــابر، وســـــهل بـــــن 

مجلــــــــــة األحاديــــــــــث  يف حنيــــــــــف، وغــــــــــريهم، ومــــــــــع ذلــــــــــك فهــــــــــو معــــــــــدود



 
 

٤٢١ 
 لـه طــرق »عـىل خــري البـرش، مــن أيب فقـد كفــر«: ومثلـه حــديث.املوضـوعة
ًرية جـدا ال تكـاد حتـرص، فراجـع إن واألمثلة من هذا النوع كثـ .ًكثرية أيضا

، ٥٥(:  ففيهـا الـيشء الكثـري منهـا"سلـسلة األحاديـث الـضعيفة"شئت كتايب 
و ٤٥١و ٣٣٧و ٣٣٢و ٢٦٦و ٢٣٠، ٢٢٦، ١٣٤ و١٣٩، ١٣٤، ١٣٣
 ).٦٤٩و ٥٨٥و ٥٨٣

فهــــذه األمثلــــة مــــن األحاديــــث املوضــــوعة ينبغــــي أن تكــــون عنــــد : أقــــول
بعــضها يقــوي ": ا قولــه املتقــدمالــدكتور البــوطي، صــحيحة ألنــه يــصدق فيهــ

 ؟ ﴾فهل من مدكر﴿!! "...ًبعضا
 ).١١٢-٩٢ص"(دفاع عن احلديث النبوي"

                                                
) ٨٢(، البـــن عـــراق "تنزيــه الـــرشيعة"، و)١/٤٢٥( للـــسيوطي "الآللـــئ املـــصنوعة"نظــر ا )١(

 ]منه.[وغريها) ١١٩٨رقم ( للشوكاين "فوائد املجموعةال"و
 ]منه).[١/٣٥٣ ("تنزيه الرشيعة" )٢(



 
 

٤٢٢ 

ص 
 

 ]: صاهللا قال رسول [
لعلـــك أن متـــر  و]أ[ ، إنـــك عـــسى أن ال تلقـــاين بعـــد عـــامي هـــذا!يـــا معـــاذ«

 .»وقربي ] هذا أ[بمسجدي 
 ]: قال اإلمام[

ــــافع أبــــو الــــيامن حــــدثنا : )٥/٢٣٥(أخرجــــه أمحــــد  حــــدثنا احلكــــم بــــن ن
 أن ،صــفوان بــن عمــرو عــن راشــد بــن ســعد عــن عاصــم بــن محيــد الــسكوين

معــاذ ، و يوصــيهص  خــرج إىل الــيمن معــه النبــيص  ملــا بعثــه النبــيًمعــاذا
 .فذكره:  فلام فرغ قال، يميش حتت راحلتهص رسول اهللا وراكب

ـــــــل جـــــــشعا: و زاد  فقـــــــال ،ص لفـــــــراق رســـــــول اهللاًفبكـــــــى معـــــــاذ بـــــــن جب
 .» أو إن البكاء من الشيطان،لبكاءَ ل!ال تبك يا معاذ«: صالنبي
 فقـــه "آخـــر كتابـــه  يف هـــذا احلـــديث اســـتدل بـــه الـــدكتور البـــوطي: )تنبيـــه(

!  التــــي زعــــم أن ابــــن تيميــــة ينكرهــــاص عــــىل رشعيــــة زيــــارة قــــربه"الــــسرية 
لكنــا ننبــه القــراء ، و فإنــه ظــاهر،هــذا االســتدالل  يفإن كنــا ال نخالفــه ونحــنو

 فـــإن كتبـــه طافحـــة ،افـــرتاء عـــىل ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا وبـــأن هـــذا الـــزعم باطـــل
إنــــام ينكــــر ابــــن تيميــــة ، وبيــــان آداهبــــا يف توســــع و بــــل،بالتــــرصيح بــــرشعيتها



 
 

٤٢٣ 
ـــــة «:  املعنـــــي بحـــــديث،قـــــصدها بالـــــسفر إليهـــــا ـــــشد الرحـــــال إال إىل ثالث ال ت

ك،ثحلــدي ا»...مــساجد بــسطت القــول فيــه مــن أقــوال  و كــام كنــت بينــت ذلــ
دفـــــاع عـــــن احلـــــديث ": ردي عـــــىل البـــــوطي املـــــسمى يف ابـــــن تيميـــــة نفـــــسه

ــى الطبعــة األخــرية ،"النبــوي ــى إرصار الــدكتور عــىل هــذه الفريــة حت  فــام معن
 . اجلواب عند القراء األلباء!؟من كتابه

  ).٦٦٧-٥/٦٦٥"(الصحيحة"



 
 

٤٢٤ 

 
 ]: ذكر اإلمام من بدع زيارة القرب النبوي[

 . بالسفر ص  قصد قربه-
 .صارسال العرائض مع احلجاج والزوار إىل النبي -
 .مسجده يف  إبقاء القرب النبوي-

 .مسجد يف  قبل الصالةص زيارة قربه-
ً وقــوف بعــضهم أمــام القــرب بغايــة اخلــشوع واضــعا يمينــه عــىل يــساره -

 .الصالة يف كام يفعل
 . قصد استقبال القرب اثناء الدعاء-
 .)٥٠(»االختيارات العلمية«. قصد القرب للدعاء عنده رجاء اإلجابة-
 .الدعاء يف  إىل اهللاص التوسل به-
 . طلب الشفاعة وغريها منه-

                                                
 احلـــديث، »...ال تــشد الرحـــال إال إىل ثالثـــة مـــساجد« : والــسنة قـــصد املـــسجد لقـــوهلص)١(

 ]منه[.فاذا وصل إليه وصىل التحية زار قربهص

ء الراشــدين كــام بينتــه منــذ عهــد اخللفــا يف والواجــب فــصله عــن املــسجد بجــدار كــام كــان) ٢(
 ]منه[.»حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد« يف سنوات



 
 

٤٢٥ 
أن ال «: أن مـــن األدب) ١/٢٥٩(»املـــدخل« يف  قـــول ابـــن احلـــاج-

 ألنــه أعلــم منــه ^د زيــارة قــربهيــذكر حوائجــه ومغفــرة ذنوبــه بلــسانه عنــ
 !!»بحوائجه ومصاحله

 يف ال فــرق بـــني موتــه عليـــه الــسالم وحياتـــه«: )٢٦٤/ ١(ً قولــه أيـــضا -
وحتـــــــــــرساهتم  مـــــــــــشاهدته ألمتـــــــــــه ومعرفتـــــــــــه بـــــــــــأحواهلم ونيـــــــــــاهتم

 !!»وخواطرهم
 وحلــــف الــــبعض صً وضــــعهم اليــــد تربكــــا عــــىل شــــباك حجــــرة قــــربه-

الـشفاعة : شـباكه وقلـتَوحق الـذي وضـعت يـدك عـىل  :بذلك بقوله
 !!يا رسول اهللا

 .»تقبيل القرب أو استالمه أو ما جياور القرب من عود ونحوه« -
ـــــــــــــــــــــــــة « ـــــــــــــــــــــــــن تيمي ـــــــــــــــــــــــــاوى اب  )١٧٦(»االقتـــــــــــــــــــــــــضاء« و)٤/٣١٠ (»فت
ـــــــــــــــــــــــصام«و  )١/١٩٤(»إغاثـــــــــــــــــــــــة اللهفـــــــــــــــــــــــان« و)١٤٠ -٢/١٣٤(»االعت
 )٢٣٤ (»اطفـــــال املــــــسلمني« يف والربكــــــوي) ٧٠(أليب شـــــامة »الباعـــــث«و
 .)٩٠( »اإلبداع«و

                                                
ًوهــذا الرجــل مــع فــضله وكــون كتابــه املــذكور مرجعــا حــسا ملعرفــة البــدع، فانــه) ١( نفــسه  يف ً

 ]منه.[التوحيد والعقيدة يف خمرف ال يعتمد عليه

إنــه « :)١/٢٤٤( املــذكور وقــال وقــد أحــسن الغــزايل رمحــه اهللا تعــاىل حــني أنكــر التقبيــل) ٢(
 ]منه[ فهل من معترب؟.»عادة النصارى واليهود



 
 

٤٢٦ 
 .»قصد الصالة جتاه قربه« -
 -١٢٥( »القاعــدة اجلليلــة« و)٧١( ال بـن تيميــة »الـرد عــىل البكــري«    

 الطريقــــــة«واحلــــــادمي عــــــىل ) ١٩٥ -١/١٩٤ (»اإلغاثــــــة « و)١٢٦
 .)٤/٣٢٢ (»املحمدية

 -١٨٣ (»االقتـــضاء« »اجللـــوس عنـــد القـــرب وحولـــه للـــتالوة والـــذكر« -
٢١٠.( 

 ).١٨٢( للسالم عليه دبر كل صالة  قصد القرب النبوي-
   أو ، كلـــام دخلـــوا املـــسجد،قـــصد أهـــل املدينـــة زيـــارة القـــرب النبـــوي« -

 .»خرجوا منه
                                                

) ١٣٨٣ -١٣٨١(املدينــــة املنــــورة  يف ّالــــسنوات الــــثالث، التــــي قــــضيتها يف  لقــــد رأيــــت)١(
ًاجلامعــة اإلســالمية، بــدعا كثــرية جــدا تفعــل يف ًأسـتاذا املــسجد النبــوي، واملــسؤولون  يف ً

 .ًسورية متاما يف  الشأن عندنافيه عن كل ذلك ساكتون، كام هو
ً فـإن كثـريا مـن احلجـاج يتقـصدون الـصالة :ومن هذه البدع ما هو رشك رصيح، كهـذه البدعـة
وشـجعهم عـىل ذلـك أهنـم ! وقـت الكراهـة يف جتاه القرب الرشيف، حتـى بعـد الـصالة العـرص

ًجــدار القــرب الـــذي يــستقبلونه حمرابــا صـــغريا مــن آثــار األتـــراك ينــادي  يف يــرون  :بلــسان حالـــهً
اجلهـــال ومــــا يـــأتون مــــن املخالفـــات، وكــــان مـــن أبــــسط مـــا اقرتحتــــه رفـــع الــــسجاد مـــن ذلــــك 

ًفوعدنا خـريا، ولكـن املـسؤول الـذي يـستطيع ذلـك مل يفعـل ولـن ! املكان، وليس املحراب
فــإىل اهللا املــشتكى، مــن ضــعف اإليــامن وغلبــة اهلــوى الــذي مل يغــد فيــه حتــى التوحيــد لغلبــة 

هله إال من شاء اهللا وقليـل مـا هـو، وصـدق رسـول اهللا صـىل عليـه وسـلم إذا حب املال عىل أ
 ] منه.[ »مي املالألفتنة « :يقول



 
 

٤٢٧ 
ـــــــــــــائي «  )٢١٨ ،٢١٧ ،١٥٦ و١٥١-١٥٠ص  (»الـــــــــــــرد عـــــــــــــىل االخن

 )٢/٧٩( للقــــــــــايض عيــــــــــاض »حقــــــــــوق املــــــــــصطفى  يف الــــــــــشفا«و
 ).١/٢٦٢(»املدخل«و

املــــسجد أو اخلــــروج  التوجــــه إىل جهــــة القــــرب الــــرشيف عنــــد دخــــول -
 .ً والقيام بعيدا منه بغاية اخلشوع،منه

 تـربكهم بـام يــسقط مـع املطـر مــن قطـع الـدهان األخــرض مـن قبـة القــرب -
 !النبوي

الروضـــــة الـــــرشيفة بـــــني املنـــــرب  يف تقـــــرهبم بأكـــــل التمـــــر الـــــصيحاين« -
 .»والقرب

 »جمموعــة الرسـائل الكــربى« و)٧٠ص  (»الباعـث عـىل إنكــار البـدع« 
)٢/٣٩٦(. 

القنـــديل الكبـــري القريـــب مـــن الرتبـــة  يف قطعهـــم مـــن شـــعور هـــم ورميهـــا«
 .»النبوية
 .»املصدران السابقان«

  ).١٤٢-١٣٦ص"(صحجة النيب



 
 

٤٢٨ 

ص 
 : ]ص  اهللاقال رسول[
 »من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين «
 )موضوع(
 ]: قال اإلمام[

 ،ً مــن الكبــائر إن مل يكــن كفــراص أن جفــاء النبــيوممـا يــدل عــىل وضــعه
 وذلـــك يـــستلزم أن ، لـــذنب كبـــريً يكـــون مرتكبـــاصوعليــه فمـــن تـــرك زيارتـــه
 وإن ص ذلـك ألن زيارتـه،وهـذا ممـا ال يقولـه مـسلم ،ٍالزيارة واجبـة كـاحلج

 فكيـف ،كانت من القربات فإهنا ال تتجـاوز عنـد العلـامء حـدود املـستحبات
 !؟ عنهً ومعرضاصللنبي ًيكون تاركها جمافيا

  ).١/١١٩"(الضعيفة"



 
 

٤٢٩ 

 
 : ]صروي عن النبي [
  .»حيايت يف من حج فزار قربي بعد مويت كان كمن زارين«
 .)موضوع(
  : ]قال اإلمام[ 

 وقـد سـاقها كلهـا صزيـارة قـربه يف واعلم أنه قد جاءت أحاديـث أخـرى
ــــشفاء " يف الــــسبكي  وهــــذا ، بعــــض وكلهــــا واهيــــة وبعــــضها أو هــــى مــــن" ال

 وقــد تــوىل ،كتابــه اآليت ذكــره يف أجودهــا كــام قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة
 "كتـــاب  [ًالكتـــاب املــشار إليـــه آنفــا يف بيــان ذلــك احلـــافظ ابــن عبـــد اهلــادي

 . بتفصيل وحتقيق ال تراه عند غريه فلريجع إليه من شاء]"الصارم املنكي
وأحاديث "): ٥٧ص ( "يلة  القاعدة اجلل" يف وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 وهلــــذا مل ،الــــدين يف  كلهــــا ضــــعيفة ال يعتمــــد عــــىل يشء منهــــاصزيــــارة قــــربه
ـــــضعاف ،يروأهـــــل الـــــصحاح والـــــسنن شـــــيئا منهـــــا  وإنـــــام يروهيـــــا مـــــن يـــــروي ال

 .كالدارقطني والبزار وغريمها
ــــه ظــــاهر خمــــالف لــــدين : ثــــم ذكــــر هــــذا احلــــديث ثــــم قــــال فــــإن هــــذا كذب

 السـيام ،ياتـه وكـان مؤمنـا بـه كـان مـن أصـحابهح يف  فـإن مـن زاره،املسلمني
:  أنــه قــالص وقــد ثبــت عنــه،إن كــان مــن املهــاجرين إليــه املجاهــدين معــه



 
 

٤٣٠ 
 مــا ًال تــسبوا أصــحايب فوالــذي نفــيس بيــده لــو أنفــق أحــدكم مثــل أحــد ذهبــا«

 والواحــــد مــــن بعــــد ،الــــصحيحني يف خرجــــاه» بلــــغ مــــد أحــــدهم وال نــــصيفه
عامل مـأمور هبــا واجبـة كـاحلج واجلهــاد الـصحابة ال يكـون مثـل الــصحابة بـأ

ف بعمـل لـيس بواجـب باتفـاق يـ فكص والصالة عليـه،والصلوات اخلمس
 بـــل هـــو منهـــي ، بـــل وال رشع الـــسفر إليـــه)صيعنـــي زيـــارة قـــربه(املـــسلمني 

 ." وأما السفر إىل مسجده للصالة فيه فهو مستحب ،عنه
ومـن نحـى نحـوه يظن كثري من الناس أن شيخ اإلسالم ابن تيميـة : )تنبيه(

 وهـــذا كـــذب وافـــرتاء وليـــست أول ،صمـــن الـــسلفيني يمنـــع مـــن زيـــارة قـــربه
 وكـــل مـــن لـــه اطـــالع عـــىل ، وعلـــيهم،فريـــة عـــىل ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا تعـــاىل

 واســتحباهبا إذا مل صكتـب ابـن تيميـة يعلـم أنـه يقـول بمـرشوعية زيـارة قـربه
فر إليهــــا  مثــــل شــــد الرحــــل والــــس،يقــــرتن هبــــا يشء مــــن املخالفــــات والبــــدع

 يف واملـستثنى منـه» ال تـشد الرحـل إال إىل ثالثـة مـساجد«: صلعموم قولـه
هــذا احلــديث لــيس هــو املــساجد فقــط كــام يظــن كثــريون بــل هــو كــل مكــان 

 بـدليل مــا ،يقـصد للتقـرب إىل اهللا فيـه سـواء كـان مـسجدا أو قـربا أو غـري ذلـك
 الغفـــاري فلقيـــت بـــرصة بـــن أيب بـــرصة: )يف حـــديث لـــه(رواه أبـــوهريرة قـــال 

ك قبــل أن ختــرج :  فقــال،مــن الطــور:  فقلــت؟مــن أيــن أقبلــت: فقــال لوأدركتــ
ال تعمـــل املطـــي إال إىل «:  يقـــولص ســـمعت رســـول اهللا!إليـــه مـــا خرجـــت
  وهــو خمـــرج،احلــديث أخرجـــه أمحــد وغــريه بـــسند صــحيح» ثالثــة مــساجد

 ).٢٢٦ص ( " أحكام اجلنائز "يف 



 
 

٤٣١ 
 ،ديث عـــــىل عمومـــــهفهــــذا دليـــــل رصيـــــح عــــىل أن الـــــصحابة فهمـــــوا احلــــ

م ســلف ُهـَ ف،ويؤيـده أنــه مل ينقـل عــن أحـد مــنهم أنـه شــد الرحـل لزيــارة قـرب مــا
الــسلف الــصالح  يف  فمــن طعــن فيــه فــإنام يطعــن،هــذه املــسألة يف ابــن تيميــة

 :  ورحم اهللا من قال،ريض اهللا عنهم
 .ابتداع من خلف يف وكل رش   اتباع من سلف  يف وكل خري

  ).١٢٥-١٢٣، ١/١٢٠"(الضعيفة"



 
 

٤٣٢ 

 
 ]:  أنه قالصوي عن الني ر[
 .باطل.»حيايت يف من زارين بعد مويت، فكأنام زارين«
 ]: مام بطالنه ثم قالثم علل اإل[

 يف بعـض كتـب الرتبيـة الدينيـة التـي تـدرس يف ومما سبق تعلم أن مـا جـاء
أن هــــــــذا احلــــــــديث رواه : صزيــــــــارة قــــــــرب النبـــــــي: ســـــــورية حتــــــــت عنـــــــوان

ابــن الــسكن والطــرباين وغـــريهم بروايــات خمتلفــة تبلــغ درجـــة الــدارقطني و
متنــــه،  يف إســــناده، وال نظــــر دقيــــق يف القبــــول، مل يــــصدر عــــن بحــــث علمــــي

حياتـــــه، ونـــــال رشف  يف ، بمنزلـــــة مـــــن زارهصالـــــذي جعـــــل مـــــن زار قـــــربه
ال تــسبوا أصــحايب «:  بقولــهصصــحبته، التــي مــن فــضائلها مــا حتــدث عنــه

فــق أحــدكم مثــل جبــل أحــد ذهبــا مــا بلــغ مــد فوالــذي نفــس حممــد بيــده، لوأن
 !.»أحدهم وال نصيفه

 فمــن كــان بينــه وبــني هــؤالء الــصحابة ريض اهللا عــنهم هــذا البــون الــشاسع
 مثـل واحــد مـنهم، بمجــرد صالفـضل والتفـاوت، كيــف يعقـل أن جيعلــهيف 

 !؟، وهي ال تعدوأن تكون من املستحباتصزيارة قربه
  ).٣/٨٩،٩١"(الضعيفة"



 
 

٤٣٣ 



 
 

٤٣٤ 

 
ص 

 بــن اهللا عبيــد عــن كيــسان بــن صــالح عــن حيــدث إســحاق بــن حممــدعــن 
 فخــرج ،صاهللا رســول قــرب عنــد يــصيل زيــد بــن أســامة رأيــت: قــال اهللا عبــد

 قـــوال لـــه فقـــال أحبـــه إين: فقـــال ؟قـــربه إىل تـــصيل: فقـــال احلكـــم بـــن مـــروان
ــرصف ،أدبــر ثــم ًقبيحــا ك مــروان يــا: فقــال أســامة فان ــ  ســمعت وإين آذيتنــي إن
 فـــاحش وإنـــك »املـــتفحش الفـــاحش يـــبغض اهللا إن«: يقـــول ص اهللا رســـول
 .متفحش

 ]: قال اإلمام[
يـــصيل عنـــد قـــرب : والقـــصة ضـــعيفة، وقولـــه, صـــحيح لغـــريه املرفـــوع فقـــط

 . منكر باطلصالنبي
 ]: ًثم علق قائال[

ا ال خيفـى بطالنـه عـىل طالـب علـم القصة م يف َّ فإن؛ومع ضعف اإلسناد
وبعــــدهم عــــن الــــرشكيات؛ مــــن , بــــل وال عــــىل عــــارف بفــــضل الــــصحابة, فقيــــه

ّواالحتجــاج عــىل ذلـك بحــب النبــي, الـصالة عنــد القـرب كـام تقــول جهلــة , صِّ
 وهـو, َهذا لو كـان مـن املمكـن يومئـذ الـصالة إىل القـرب الـرشيف, العوام اليوم

 .بيت عائشة ريض اهللا عنهايف 



 
 

٤٣٥ 
  )٢/٢٦٢"(الظمآنيح موارد صح"



 
 

٤٣٦ 



 
 

٤٣٧ 

ص 
 

ـــــــل بقيـــــــة مقـــــــابر املـــــــسلمني : ..ســـــــؤال ـــــــسالم مث ـــــــه الـــــــصالة وال   هـــــــل زيـــــــارة قـــــــربه علي
ًحيــث علمنــا وأرشــدنا بــأن زيــارة القبــور تــذكرنا بــاآلخرة، فتكــون عــربة لنــا، أم هــي خــصوصية 

 أخرى؟
 مــرشوعة كــسائر قبــور صا، فزيــارة قــرب النبــيال خــصوصية هاهنــ :الــشيخ

ًاملسلمني، ولكن ينبغي أن نـذكر مـن يتـذكر بـأن هنـاك فرقـا بـني هـذه املـسألة 
التي ال خيتلف فيها اثنان وال ينتطح فيهـا عنـزان أال وهـي زيـارة قـرب الرسـول 

لكــــن هــــذا يشء ...عليــــه الــــصالة والــــسالم فهــــي مــــرشوعة دون خــــالف بــــني
ً فــضال عــن قبــور األنبيــاء صًاصــة لزيــارة قــرب النبــي وشــد الرحــال والــسفر خ

اإلســـالم لقولـــه عليـــه الـــصالة  يف واألوليـــاء والـــصاحلني، هـــذا أمـــر ال جيـــوز
مــسجدي هــذا، واملــسجد : ال تــشد الرحــال إال إىل ثالثــة مــساجد«: والــسالم

 ص ولـــذلك فمـــن يريـــد أن يـــزور قـــرب النبـــي »احلـــرام، واملـــسجد األقـــىص
مـــسجده  يف ن ينـــوي الـــسفر باكتـــساب فـــضيلة الـــصالةًزيـــارة رشعيـــة فعليـــه أ

مـسجدي هـذا بـألف صـالة ممـا  يف صـالة«: عليه الصالة والسالم حيـث قـال
 عليـــه أن يقـــصد بـــسفره املـــسجد »ســـواه مـــن املـــساجد إال املـــسجد احلـــرام

لينـــال هـــذه الفـــضيلة البالغـــة، وبطبيعـــة احلـــال إذا وصـــل إىل هنـــاك وزار قـــربه 
يــع، زار شـــهداء أحـــد، هــذا كلـــه جــائز ال خـــالف فيـــه، عليــه الـــسالم، وزار البق



 
 

٤٣٨ 
املــــسجد أو  يف شــــد الرحــــل للــــصالة يف لكــــن الفــــرق بــــني أن خيلــــص النيــــة

جيعـــــل النيـــــة لزيـــــارة قـــــرب الرســـــول عليـــــه الـــــسالم، ويف هـــــذا خمالفـــــة لـــــذاك 
 .»ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد«: احلديث الصحيح

 )٥٩: ٤٢: ٠٠ /٥(" فتاوى اإلمارات"



 
 

٤٣٩ 

ص 
ًســري أعــالم النــبالء، أحيانــا يــأيت بعبــارات تــستغرب  يف بالنــسبة للحــافظ الــذهبي: الــسائل
  مـن أعظــم القــرب، ال أذكــر أيــن قرأهتــاص إن زيــارة النبــي: ص زيــارة النبــي يف منـه، كقولــه

 ؟..السرييف 
 من أين وجه االستغراب؟ :الشيخ
 . من أعظم القربص يزيارة النب: يعني :مداخلة
 .أعدت العبارة بدون فائدة :الشيخ

العبــارة مــا فيهــا : يعنــي..احلــافظ الــذهبي يعنــي معــروف مــن كبــار :مداخلــة
 هل ترى أن ما فيها خطأ؟: خطأ، يعني
 .أعدت كالمك :الشيخ

احلـافظ الـذهبي معـروف أنـه مـن : ًأرفـق يب جـزاك اهللا خـريا، يعنـي :مداخلـة
هــذه العبــارة : ء الــسلف ال شـك إن شــاء اهللا، يعنــيمــن علــام: الـسلفيني، يعنــي

 كأهنا غريبة، أو ما فهمتها أنا؟
ك اآلن الستكـشاف مــا  :الـشيخ أنــا مـا فهمــت استـشكالك، فألدخــل أنـا معــ

 وراء األكمة، هل االستغراب هو اسم التفضيل بالذات، أم غري ذلك؟
 .ال، غري ذلك :مداخلة



 
 

٤٤٠ 
 عــن الــذهبي بعبــارة تكــون مقبولــة ًفلــو أردنــا أن نعــرب نيابــة! مجيــل :الــشيخ

 عندنا نحن معرش السلفيني، ماذا نقول؟
 صال ترشع زيارة قرب النبي :مداخلة
 ملاذا؟ :الشيخ
 صألنه ال ترشع زيارة قرب النبي :مداخلة
جيـوز شـد الرحـل إىل : اآلن قد نصل إىل ما تقصد، لـو قـال قائـل.. :الشيخ

 مسجد الرسول عليه السالم، فيه اعرتاض؟
 .فيه اعرتاض :اخلةمد

 جيوز زيارة قرب الرسول، هناك اعرتاض؟ : لو قال قائل! طيب :الشيخ
 .فيه اعرتاض :مداخلة
َمل؟ :الشيخ ِ 

ِألنـــــه مـــــا رشع هـــــذا، :مداخلــــة ال «: لعمــــوم احلـــــديث حـــــديث أيب هريـــــرة..ُ
إىل املـــسجد احلـــرام، وإىل مـــسجدي : تعمـــل املطـــي إال إىل ثالثـــة مـــساجد

 شــــــك أبــــــو هريــــــرة حــــــسب »ء أو بيــــــت املقــــــدسهــــــذا، وإىل مــــــسجد إيليــــــا
 .ال يرشع هذا الذي أفهمه: فيعني...الراوي
هـل : ًكـان سـؤايل بنـاء عـىل استـشكالك، لـيس هـو! مـن هنـا أوتيـت :الشيخ

جيــوز شــد الرحــل لزيــارة قــرب الرســول عليــه الــسالم، وإنــام كــان بعــد أن قلنــا 
 كــــان هــــل جيــــوز شــــد الرحــــل إىل مــــسجد الرســــول عليــــه الــــسالم؟: وســــألنا

العبــــارة ورفعنــــا املــــسجد ووضــــعنا الزيــــارة،  يف  اجلــــواب حقــــا، ثــــم تــــرصفنا



 
 

٤٤١ 
هـل جيـوز شـد الرحـل لزيـارة : هـل جيـوز زيـارة قـرب الرسـول، ومل نقـل: فقلنا

هـل : قرب الرسـول؟ فـال شـك أنـك تفـرق معنـا بـني العبـارتني، فالعبـارة األوىل
لرحــل لزيــارة قــرب هــل جيــوز شــد ا: جيــوز زيــارة قــرب الرســول، العبــارة الثانيــة

ـــك ينـــصب عـــىل الـــسؤال الثـــاين الـــذي مـــا كنـــت  الرســـول؟ فأنـــت كـــان جواب
هــل جيـــوز شــد الرحـــل : وجهتــه إليــك، جوابـــك يــصلح ملـــا لــو كــان الـــسؤال

لزيــــارة قــــرب الرســــول؟ فــــذكرت حــــديث أيب هريــــرة وهــــذا صــــواب، لكــــن مل 
هــل جيـــوز زيـــارة قــرب الرســـول؟ واضـــح : يكــن الـــسؤال هكــذا، كـــان الـــسؤال

 الفرق؟اآلن 
 . واضح:مداخلة
 هل جيوز زيارة قرب الرسول؟: يعود السؤال! طيب :الشيخ
 .نعم جيوز :مداخلة
 .ال إشكال: ًفإذا :الشيخ

 )٠٥: ٠٩: ٠١ /٣" (-األثر–فتاوى جدة (



 
 

٤٤٢ 

 
 

مـــن : املجلــد الثالــث أنــه قــال يف الفــتح يف ه اهللانقــل ابــن حجــر رمحــ! باختــصار: ســؤال
أبشع املسائل التي ذكرت عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه منع شـد الرحـال إىل قـرب النبـي عليـه 
الصالة والـسالم، انتهـى كالمـه بتـرصف، فـيفهم مـن ذلـك أن ابـن حجـر يعتمـد عـىل قولـه هـذا 

 ..بأحاديث وأقوال
أن ابـن : آلن عـن النـسبة التـي فهمـتفهمـت ا...فيفهم من كالمك :مداخلة

ويــرى بجــواز شــد الرحــال إىل قــرب النبــي ! حجــر يعتمــد عــىل أحاديــث طيــب
 .عليه الصالة والسالم

 ما هي األحاديث؟ :الشيخ
 ما أدري، ما يفهم من هذا اآلن؟ :مداخلة
  . ال:الشيخ
 وإال ماذا يفهم؟ :مداخلة
ك أحاديــــث؛ ألنــــه يفهــــم باســــتغراب هــــذا القــــول وال يعنــــي أن هنــــا :الــــشيخ

ـــــث  يف جيـــــب أن نستحـــــرض ـــــا أن األحكـــــام الـــــرشعية ال تثبـــــت بأحادي أذهانن
ًرصحيـة كلهــا، تـارة هكــذا وتـارة باســتنباط، وتـارة بالقيــاس، طيـب ً فــإذا كــان ! ً

ًهناك استنباط وقياس ورأيت إنسانا ذهـب إىل قـول مـا واسـتغربته أنـت لـيس 
ــــرضوري أن تتــــصور أن هــــذا القــــول يوجــــد عليــــه حــــد يث، ممكــــن أن مــــن ال



 
 

٤٤٣ 
ــز شــد الرحــل : فــسؤالك: واآلن! يكــون بالقيــاس، طيــب ــث جتي هــل األحادي

ك مــن اســتغراب صإىل قــرب الرســول  أم ال، أم أنــت تريــد أن تــسأل مــا موقفــ
احلـــــافظ ابـــــن حجـــــر لقـــــول ابـــــن تيميـــــة أنـــــه ال جيـــــوز شـــــد الرحـــــل إىل قـــــرب 

 ؟صالنبي
 .نعم يا شيخ :مداخلة
  وهو؟ :الشيخ

 استغراب احلافظ :مداخلة
قولـــه هــو املــستغرب، قــول ابـــن حجــر هــو املـــستغرب، : أنــا أقــول :الــشيخ

 »ال تــشد الرحــال إال إىل ثالثــة مــساجد«: صملــاذا؟ ألنــه يعلــم قــول النبــي 
 »ال تـــــشدوا الرحـــــال إال إىل ثالثـــــة مـــــساجد«: وذكرهـــــا، ويف روايـــــة ملـــــسلم

املــسجد النبــوي مل يكــن القــرب فيــه، تعــرف هــذه احلقيقــة؟ فهــل كــان : فــاآلن
ًد الرحـل فيــه قبـل دفنـه عليــه الـسالم وبعـدما قــال هـذا احلـديث مــرشوعا أم شـ

ال تــشد الرحـــال إال إىل ثالثـــة «: صعنــدما قـــال الرســـول: ال؟ أعيــد مـــا قلتـــه
ً كان ميتا أم كان حيا؟ »مساجد ً 

 .ً حيا:مداخلة
 املسجد؟ يف كان قربه :الشيخ
  . ال:مداخلة

 ًكان شد الرحل إىل املسجد مرشوعا؟ :الشيخ
 .نعم :مداخلة



 
 

٤٤٤ 
ــــشيخ املــــسجد بعــــد موتــــه عليــــه الــــسالم  يف نعــــم، عنــــدما أصــــبح القــــرب :ال

املـــسجد، هـــل تغـــري  يف بزمـــان، وبعـــدما أجـــروا التوســـعة، أصـــبح اآلن القـــرب
 احلكم السابق؟

 .ال ما تغري :مداخلة
: بقي احلكم السابق كـام هـو، ولـذلك يقـول ابـن تيميـة أو غـريه: ًإذا :الشيخ

ــــــة لــــــشد الرحــــــل إىل أن الــــــذي يــــــسافر إىل ــــــة فيجــــــب أن خيلــــــص الني  املدين
مـــسجده عليـــه الـــسالم؛ ذلـــك ألن الـــصالة فيـــه بـــألف صـــالة، فـــإذا وصـــل إىل 
ذلـك املكــان أو املقــام فـأمكن أن يــزور قــرب الرســول عليـه الــسالم كــام يــزور 
أي قــــرب مــــن قبــــور األوليــــاء أو األنبيــــاء أو الــــصاحلني، بيــــنام إذا عكــــس النيــــة 

ًل لزيــــارة قــــربه عليــــه الــــسالم هــــذا أوال ال حــــديث فيــــه فنــــوى أن يــــشد الرحــــ
ًإطالقــــا، وثانيــــا ال تــــشد : قلــــب احلكــــم الــــرشعي، فــــاحلكم الــــرشعي قــــال: ً

الرحـــال إال إىل املـــسجد، فكيـــف هـــو عكـــس املوضـــوع وشـــد الرحـــل إىل 
 القرب، واضح؟

 .نعم :مداخلة
: صقول ابن حجـر هـو املـستغرب، وأظـنكم تعلمـون قولـه : ًفإذا :الشيخ

 ويف حـــديث الفقـــراء )١(»نـــام األعـــامل بالنيـــات، وإنـــام لكـــل امـــرئ مـــا نـــوىإ«
كــل تــسبيحة صـدقة وحتميــدة صـدقة وأمــر بمعــروف  يف إن لكـم«: الـذي فيــه

ويف بــــضع أحــــدكم صــــدقة، «:  ثــــم خــــتم احلــــديث بقولــــه»وهنــــي عــــن منكــــر

                                                
 ).٥٠٣٦رقم(ومسلم ) ١رقم( البخاري )١(



 
 

٤٤٥ 
ألـــيس إذا : أيـــأيت أحـــدنا شـــهوته ولـــه عليهـــا أجـــر؟ قـــال! يـــا رســـول اهللا: قـــالوا

 فكــذلك إذا وضـــعها: نعــم، قـــال: حــرام يكـــون عليــه وزر؟ قـــالوا  يفوضــعها
ٌّ كـــل ممـــن أتـــى احلـــالل أو احلـــرام قـــىض )١(»حـــالل يكـــون لـــه عليهـــا أجـــريف 

شـــهوته، لكــــن واالخــــتالف بالنيـــة، العمــــل الواحــــد خيتلـــف بــــاختالف النيــــة 
ك  فمــن شــد الرحــل إىل املــسجد النبــوي فهــذا اتقــى اهللا فــأجر، ثــم لــه بعــد ذلــ

ُرب الرســـول وقــرب أيب بكـــر الـــصديق وأحــد وقبـــاءأن يــزور قـــ ولـــيس كـــذلك ...ُ
مـــن عكـــس احلكـــم فـــشد الرحـــل لزيـــارة قـــرب الرســـول وزيـــارة قـــرب أيب بكـــر 

 .وعمر، هذا واضح إن شاء اهللا
 .واضح :مداخلة

  )٤٠/٠٠:٣٥:٥١ب"(رحلة النور"

                                                
 ).٢٣٧٦رقم( مسلم )١(



 
 

٤٤٦ 

 
ص 

 حيتجــون صين يقولــون بجـواز قـصد الـسفر لزيــارة قـرب النبـي بعـض الـذ: سـؤال
ًلو أن شخصا مقيام: بحجة يقولون مكة ويريد أن يسافر إىل املدينة فامذا ينوي؟  يف ً

املــسجد احلــرام أفــضل مـــن  يف أنــه ينــوي زيــارة املــسجد النبــوي فالــصالة: لــو قلنــا
نـوي زيـارة القـرب الـرشيف ًفـنحن إذا ال بـد أنـه ي: املسجد النبوي، فيقولـون يف الصالة

للبيــت قــد تكــون هلــا معنــى، فكنــا نحــب أن نــسمع الــرد عــىل : حتــى تكــون نيتــه يعنــي
 ؟ذلك

مــسجد  يف الـرد واضـح، هـل زيـارة قـرب الرسـول أفـضل مـن الـصالة :الـشيخ
 الرسول؟

ًمكـة والـصالة فيهـا بامئـة ألـف، فـإذا ال مـربر لـه مـن  يف فإذا كان هو يعيش
ــــشد رحــــال للــــصالة ًاملــــسجد النبــــوي فــــإذا ال مــــربر لــــه مــــن أن يــــشد   يفًأن ي

 ..الرحل من أجل زيارة قرب الرسول عليه السالم
  )٠٠: ٥٧: ٨٠/٣٤( "اهلدى والنور"



 
 

٤٤٧ 

ص 
 صًسئل اإلمام سؤاال مفاده هل جيوز ملن سافر إىل املدينة النبويـة أن يـزور قـرب النبـي [

 ]الة؟بعد كل ص
ًعفـــوا أنـــت ذكـــرت مـــن ســـافر إىل املدينـــة ثـــم ثنيـــت فـــذكرت أهـــل  :الـــسائل

 املدينة، أكذلك؟
 صـــىل فنقـــول ال، لكنـــه جيـــوز أن كلـــام إذا كنـــت تعنـــي مـــا تقـــول -:الـــشيخ

 دبـــر كـــل يـــرتددواًيفعـــل ذلـــك أحيانـــا وكـــذلك أهـــل املدينـــة ال جيـــوز هلـــم أن 
ًه عليــه الــسالم عيــدا ذلك يتخــذون قــرببــصــالة كــام هــو الواقــع اليــوم، ألهنــم 

، لكـــن مـــن فعـــل ًالنهـــي عـــن اختــاذ قـــربه عيـــدا يف وقــد جـــاءت أحاديـــث ثابتـــة
ًذلك أحيانا سـواء كـان مـن سـكان املدينـة أو مـن الوافـدين إليهـا فيفعـل ذلـك  ً

 .ًأحيانا وال يكرر
 .]أمل يكن ابن عمر يفعل ذلك[ :مداخلة
ًمــش دائــام كــان إذا مــثال غــاب مــن ســفر جــاء إىل  :الــشيخ قــرب الرســول عليــه ً

الـــسالم وســـلم عليـــه وعـــىل أيب بكـــر وعـــىل أبيـــه، أمـــا أن جيعـــل ذلـــك ديدنـــه 
 .هذا الزمان، فحاشاه من مثل ذلك يف كام يفعل املبتدعة

  )٠٠: ٠٤: ١٥/ ٩٧( "اهلدى والنور" 



 
 

٤٤٨ 

ص 
 

 ص مــا الفــرق بــني الــسالم عــىل رســول اهللا: ليــسأل الــسائل فيقــو :مداخلـة
ــأن املالئكــة يبلغــون الــسالم بــنص  ًمــن بلــد آخــر غــري املدينــة املنــورة علــام ب

 .احلديث، وبني وقوف الشخص أمام قربه عليه الصالة والسالم
ًاحلقيقـة أنـه ال فــرق، وقـد جـاءت أحاديـث تؤكــد هـذا، ذكـرت شــيئا  :الـشيخ

ــ: كتــايب يف ًمنهــا قــديام ساجد مــن اختــاذ القبــور مــساجد، جــاء عــن حتــذير ال
ًبعــض أهــل البيــت أنــه رأى رجــال جالــسا بجانــب قــرب النبــي  فــسأله عــن ص ً

إنــه يــصيل عــىل النبــي :  فقــالص ســبب جلوســه هبــذا القــرب مــن قــرب النبــي
األنــدلس ســـواء؛  يف بــأن صــالة املــصيل أنــت هنــا ومــن كــان: ، فأجابــهص

ك ألن مــن خــصوصيات نبينــا صــلوات اهللا وســ المه عليــه، وممــا فــضله اهللا ذلــ
: تبــارك وتعــاىل عــىل مــن قبلــه مــن إخوانــه مــن األنبيــاء والرســل أنــه كــام قــال

 يف طــوافني:  ســياحني)١(»إن هللا مالئكــة ســياحني يبلغــوين عــن أمتــي الــسالم«
 الـدنيا كلهــا، يبلغـوين عــن أمتـي الــسالم، وال فــرق بـني مــن يـصيل عــىل النبــي

أقــايص الــبالد  يف يــصيل هنــا وهنــاكمــسجده وعنــد قــربه وبــني مــن  يف ص
 إليــه يقومــون بــذلك ص كلهــا؛ ألن املالئكــة املــوظفني بتبليــغ الــصالة عليــه

 .خري قيام
                                                

 ).٢١٧٤رقم( صحيح اجلامع )١(



 
 

٤٤٩ 
أول مــرة  يف :احلقيقــة يــذكرين بــيشء لعــل مــن املفيــد أن أذكــره يف وهــذا

حيــنام كتــب يل أن أســافر إىل الــسعودية وأن أؤدي فريــضة احلــج ألول مــرة، 
 يف ويوقـــع عليـــه الـــضابط املـــسئول رأى أن األمـــرفلـــام جئـــت آلخـــذ اجلـــواز 

إذا وصـــلت : تفـــضل، قـــال: ًأريـــد منـــك شـــيئا، قلـــت لـــه: دخـــول املدينـــة، قـــال
ٍ، كــان الوضــع يومئــذ صإىل هنــاك بالــسالمة أقــرئ ســالمي إىل رســول اهللا 

خري مما هو اآلن، مع األسف تغـريت الـبالد ومـن عليهـا فوجـه األرض مغـرب 
 هـــو الـــشاهد عـــىل مـــا هـــو خـــري لـــك ممـــا توصـــيه، أال أدلـــك: قبـــيح، فقلـــت لـــه

أنــا إنــسان قــد ال أصــل بــسبب أو أكثــر إىل املدينــة، وقــد : تفــضل، قلــت: قــال
: تفـضل، قلـت: أفال أدلك عـىل مـا هـو خـري لـك قـال: أصل فال أتذكر، فاآلن

ـــــه اآلن يـــــصل اآلن بـــــأرسع مـــــن طـــــرف البـــــرص، وذكـــــرت لـــــه هـــــذا  صـــــل علي
 فهـــــؤالء »بلغـــــوين عـــــن أمتـــــي الـــــسالمإن هللا مالئكـــــة ســـــياحني ي«: احلـــــديث

موظفون من رب العاملني فقـط لتبليـغ نبينـا صـلوات اهللا وسـالمه عليـه سـالم 
 .أمته

ًمــن صــىل عــيل نائيــا أبلغتــه، ومــن صــىل «: ًوحيــسن التنبيــه أيــضا بحــديث
 هـذا حـديث موضـوع ال أصـل لـه، فقـد كنـت خرجتـه »ًعيل قريبا مني سـمعته

ًخترجيــا علميــا سلــسلة األحاديــث الــضعيفة " كــام أذكــر مــن اجلــزء األول يف ً
 ."األمة يف ئواملوضوعة وأثرها السي

  )٥٢: ٣٨: ٠٠ /٥(" فتاوى اإلمارات"
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  ٤٤٧........................................ بعد كل صالة؟صباب ھل تجوز زیارة قبر النبي ] ٩٢[

  ٤٤٨.............. من المدینة المنورة ومن خارجھاصنبي باب الفرق بین السالم على ال] ٩٣[

  ٤٥٠.................................................................................................الفھرس

 


